
2.1.4. PRP2017/300   Moció d'ERC-AM d'adhesió al manifest per la reforma horària i a la 
xarxa de ciutats i pobles per la reforma horària.- Exp. núm. 2017/548     
 
Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:  
 
“L’organització horària actual a Catalunya és hereva dels vells horaris fabrils i d’una crisi 
econòmica global que ens obliga a realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris 
adequats al cost real de la vida. Aquesta situació provoca problemes de salut derivats de la 
manca de son en adults i infants, baixos rendiments educatius, manca de temps familiar i 
personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i una disminució del benestar de la societat 
en general. Els estudis demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora 
que representa la desorganització horària actual incapaç de fer front a la complexitat del 
moment present. 
A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d'una hora per 
dinar a meitat de la jornada, mentre que a Catalunya la jornada laboral s’allarga majoritàriament 
fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca 
sopar a partir de les 21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, 
afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per 
descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a horaris 
que fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i el temps de 
descans. 
A Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris nascuts amb l’era 
industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat i productivitat i 
participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les 
Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant 
en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. 
Al nostre país el debat tot just s’ha iniciat, i sembla que se’n pren consciència de la necessitat 
d’establir un horari racional generalitzat, sense perjudici que es reconeguin després 
determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes generals, 
per atendre determinades situacions particulars. 
Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a la nova 
realitat social, econòmica i cultural, compactant la jornada laboral per sortir abans de la feina, 
introduir horaris laborals més flexibles d’entrada i sortida, avançar les hores dels àpats, tant del 
dinar com del sopar i sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i 
culturals. 
És en aquest context on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària- Ara és 
l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma Interlocutora 
en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris que afavoreixin models més 
eficients i més flexibles per atendre les noves complexitats socials. 
Al voltant d’aquest iniciativa, la Generalitat de Catalunya va presentar la campanya “La vida 
quer t’espera” i “Trobarem temps dins del temps”, la primera d’una sèrie de campanyes a 
endegar amb l’objectiu d’explicar els avantatges d’aplicar la reforma dels hàbits horaris. Segons 
els promotors d’aquesta campanya, “caldrà primer superar el gran repte de posar d’acord a les 
administracions catalanes, el sector privat (empreses, comerços), el sector educatiu, la 
ciutadania... Un esforç que val la pena. A l’horitzó, una data: setembre de 2018”. 
Aquest compromís de la primera institució del país amb la reforma horària compta amb el 
suport explícit de diferents institucions, entre les quals la Diputació de Girona –que va aprovar 
una moció sobre la reforma horària el maig de 2015 i per múltiples ajuntaments que s’han 
adherit en el darrer any a aquest moviment. En el conjunt del nostre país, a hores d’ara 112 
municipis s’han adherit a la campanya. 
S’acorda: 
Primer.- Adherir-se al Manifest per la reforma horària i a la xarxa de ciutats i pobles per la 
reforma horària. 
Segon.- Impulsar mesures dintre de l’organització municipal i donar suport a altres que facin 
possible fer la transició cap a la reforma horària. 
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al 
Consell Assessor per a la Reforma Horària.” 
 
Es produeixen les següents intervencions:  



 
El Sr. Àlex Puig pren la paraula i diu que tal i com va comentar a la Comissió Informativa, 
aquesta moció ve a donar suport a la reforma horària, igual que ha fet la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Girona i uns 112 municipis. 
Els hàbits que es volen impulsar és compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina, 
introduir uns horaris laborals més flexibles, avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del 
sopar, i sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i culturals. 
En definitiva, el que es vol és intentar estar més de temps a casa. 
A continuació passa a llegir els acords de la part dispositiva de la Moció.   
 
El Sr. Ramon Soler manifesta que l’equip de govern està d’acord amb el contingut de la Moció, 
però voldria fer un parell de matisos i és que seria millor que es presentessin conjuntament, 
atès que l’ACM n’està preparant una a nivell de territori i al final no deixen de ser temes de 
voluntat política. 
Per tant, considera que seria bo que se’n parlés abans, igual que fan ells quan en presenten de 
l’ACM.  
En qualsevol dels casos, el vot de l’equip de govern serà favorable i coincideixen en la voluntat 
que hi hagi una millor conciliació, essent conscients que els miracles no existeixen i que hi ha el 
clima que hi ha i que les costums no són fàcils de canviar. 
La majoria de personal dels serveis generals d’aquest Ajuntament, excepte policia i patronats 
que tenen un horari diferent, majoritàriament pleguen a les tres, per tant, poca cosa hi ha a fer. 
La voluntat va més enllà que no sigui l’Ajuntament, sinó fer palesa la necessitat que hi hagi una 
major conciliació amb una millora en els horaris i una certa racionalització de les càrregues de 
treball, motiu pel qual el vot de l’equip de govern serà a favor. 
 
El Sr. David Parron manifesta que tal com diu l’esperit de la Moció, ja estan d’acord en 
racionalitzar el temps que es passa a la feina, tot i que sembla que aquesta reforma horària ha 
d’anar més encaminada a les feines que tenen la jornada partida com els comerços perquè 
poguessin compactar la jornada per sortir abans i de ben segur que els treballadors ho 
agrairien.    
Igualment s’hauria de racionalitzar i canviar la llei per no haver de treballar els diumenges, que 
també estaria bé. 
El vot del seu grup serà favorable.  
 
El Sr.Àlex Puig aclareix que aquesta Moció és en general, o sigui que engloba tots els àmbits, 
no només el local.  
En definitiva el que pretén és la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar en genera,l i 
dóna les gràcies pel vot favorable de l’equip de govern.  
 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels regidors de CiU, dels regidors d’ERC i 
del regidor d’ALL).          
	


