Eix 3: CONCILIACIÓ I CORESPONSABILITAT
Aquest eix es desplega en els objectius, mesures i accions següents:
Objectiu 3.1. Fomentar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Mesura 3.1.1. Actuacions de foment i millora del teletreball, dels permisos de
conciliació i de la formació en línia i en horari laboral.
Acció 3.1.1.1 Fer un estudi per saber les causes de l'escasa implantació del teletreball.
Acció 3.1.1.2 Fomentar el teletreball a partir dels resultats de l'estudi per saber-ne les
causes de la poca implantació, primant la productivitat enfront a la disponibilitat plena i el
treball presencial.
Acció 3.1.1.3 Modificar l’RLT per identificar els llocs de feina que són susceptibles de
ocupar-se mitjançant teletreball.
Acció 3.1.1.4 Aprovar un nou acord de conciliació que incorpori les novetats en aquesta
matèria que contempla la normativa estatal, la nova Llei d'Igualtat de la CAIB i altres
propostes de la Comissió Tècnica de Seguiment del Pla.
Acció 3.1.1.5 Fer una campanya de difusió de les mesures de conciliació existents,
diferenciant entre els permisos retribuïts i no retribuïts.
Acció 3.1.1.6 Augmentar la programació de formació en les modalitats presencial en
horari laboral i en línia o a través d'autoformació respecte l'any anterior.
Acció 3.1.1.7 Modificar la normativa que regula la selecció d'alumnes de l'EBAP per
donar prioritat per fer cursos en línia, en cas d'empat, a les persones amb càrregues
familiars i a les que resideixen més lluny de Palma.
Acció 3.1.1.8 Fomentar la utilització de la videoconferència.
Acció 3.1.1.9 Desenvolupar reglamentàriament l'aplicació del permís per cura de fill o
filla afectat per càncer o malaltia greu, tal com preveu l'article 49 del TREBEP.
Acció 3.1.1.10 Dur a terme accions per afavorir que els homes sol·licitin més permisos de
conciliació.
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Objectiu 3.2. Promoure la coresponsabilitat familiar
Mesura 3.2.1. Accions de formació i sensibilització per fomentar la coresponsabilitat
familiar.
Acció 3.2.1.1 Fer una campanya de comunicació interna per informar i sensibilitzar els
homes sobre la igualtat en les obligacions per a la cura de les persones dependents i sobre
la necessitat de repartir de forma equilibrada les tasques de la llar i les responsabilitats
familiars.
Acció 3.2.1.2 Programar accions formatives sobre Gestió del temps i Coresponsabilitat,
com a eines per a una millor conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Acció 3.2.1.3 Elaborar i editar 'un Manual de bones pràctiques en l'ús del temps per
afavorir la Coresponsabilitat.
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