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Marta Puig Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de
juliol de 2020, amb la majoria que requereix la Llei, adoptà el següent acord, a reserva
dels termes que resultin de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat amb
l'article 206 del Reglament:
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal Ciutadans,
amb el text següent:
“ 9. Moció grup municipal Ciutadans per a instar a l'Ajuntament de Corbera
de Llobregat a implementar mesures per a preservar la conciliació laboral i
reduir la bretxa laboral.

Cs insta l'Ajuntament de Corbera de Llobregat a implementar mesures per
preservar la conciliació laboral i reduir la bretxa salarial.
El portaveu local de Cs, considera "urgent" solucionar una problemàtica que
"afectarà cada vegada més a una major part de la població.

Montserrat Febrero i Piera

El portaveu local de Cs, considera que, des de l'expansió de la pandèmia, molts
treballadors i treballadores "han tingut i hauran de lluitar amb una rutina laboral
incompatible amb la conciliació familiar", a causa, entre altres conseqüències, al
tancament de llars d'infants i centres escolars.
Amb l'avanç en les fases de la desescalada i la situació de "nova normalitat" "es veurà
accentuada" a causa de les limitacions respecte a el nombre d'alumnes que podran
acudir presencialment a les escoles i llars d'infants al mes de setembre. En aquest
sentit, el regidor considera que aquesta situació perjudicarà més a les mares, "ja que
segueixen sent les que majoritàriament es fan càrrec de la cura dels fills, sent
la corresponsabilitat encara una utopia en aquest país". Es constata que només
el 4% dels pares demanen reducció de jornada per paternitat, mentre que el 95% de
les persones sense feina per cuidar algú dependent són dones.

16/07/2020 La secretària acctal.
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16/07/2020 L'alcaldessa

D. Elías Soleño Pasarín, en la seva qualitat de Portaveu de Grup municipal de Ciutadans
- Partit de la Ciutadania de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, presenta per al seu
debat i aprovació, si cal, en el Ple de la Corporació Municipal la següent Moció:

El portaveu ha apuntat que aquestes circumstàncies poden empènyer a moltes mares
a renunciar a la seva carrera professional, "el que pot ocasionar un fre en els
avenços per reduir la bretxa salarial". Per això, Cs proposa al Govern de Corbera
de Llobregat que demani a la Generalitat un pla urgent i específic amb mesures
concretes i reals de conciliació. De la mateixa manera, insten a l’Ajuntament a
promoure i incentivar la modalitat del teletreball.
Per tot l’exposat, a proposta del grup municipal de Ciutadans (Cs),

Marta Puig Puig
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S’acorda:
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Primer. Que per part del Govern de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat s’insti a la
Generalitat de Catalunya a fi de disposar d’un pla urgent i específic amb mesures
concretes i reals de conciliació de la vida laboral i familiar.
Segon. Que per part de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat es promogui i incentivi
la conciliació de la vida laboral i familiar, aplicant el pla urgent i específic sorgit per
la Covid-19 i proporcionat per la Generalitat. Mentre esperem el nou pla de conciliació
laboral el nostre Consistori aplicarà les mesures oportunes que els tècnics de
l'Ajuntament determinin adequades per millorar les condicions laborals dels nostres
veïns.”
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Montserrat Febrero i Piera
Marta Puig Puig

S’adopta l’acord per unanimitat.”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
Vist i Plau
L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera



Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

16/07/2020 La secretària acctal.
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16/07/2020 L'alcaldessa

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i López,
Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader
i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria
Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios (GiU).
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