
   

El sotasignat, Albert Massana i Gràcia, portaveu del Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament 

de Gavà, d’acord amb el que estableix l’article 66 del Reglament Orgànic Municipal, 

mitjançant la present formula per a la seva discussió i votació al pròxim Ple ordinari 

municipal la següent 

 

DECLARACIÓ POLÍTICA EN FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA 

Exposició de motius: 

 

Fa mesos que el Parlament de Catalunya està treballant en la Iniciativa per a la Reforma 

Horària – Ara és l’hora, que té com a objectiu principal el de generalitzar una jornada 

laboral més compacta i flexible, que permeti acotar el temps destinat a la feina i n’alliberi 

per a usos personals, familiars i socials Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de 

l’era industrial a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i 

del consum, amb més complexitat social i augment progressiu de les desigualtats. 

Els tres grans reptes que van associats a aquesta iniciativa i als objectius esmentats són 

recuperar les dues hores de desfasament horari en relació a la resta del món, impulsar 

una nova cultura del temps i recuperar el fus horari GMT en el marc d’una reordenació 

global europea. Els estudis ens diuen que  aquesta reforma és bona per la salut, pel 

rendiment escolar i laboral, i també és molt positiva de cares a gaudir de més temps de 

lleure que es pot dedicar a la participació política i cívica en la comunitat. 

En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic 

dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilització que 

abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les 

organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro (de les persones). 

Superat el debat de la conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és debatre la viabilitat per 

transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova 

realitat social, econòmica i cultural.  

Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció 

sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els 

esportius, els televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques i 

privades que els puguin permetre.  



   

Tot això és el que justifica que l’Ajuntament de Gavà  es pronunciï a favor de la reforma 

horària adoptant els acords següents:  

 

Acords: 

 

• Manifestar el suport de l’Ajuntament de Gavà a la tasca que desenvolupa l’entitat Ara 

és l’Hora - Iniciativa per a la Reforma Horària.  

 

• Aplaudir la iniciativa de celebrar un «Dia d’Horaris Europeus» en què el màxim 

nombre d’empreses, establiments, professionals i centres educatius apliquin una 

jornada compactada que permeti disposar de més temps personal, familiar i social; 

amb l’objectiu de fer pedagogia entre la població dels avantatges del canvi horari 

 

• Manifestar-se a favor de la implantació del Segell de Puntualitat a les diferents 

administracions públiques, amb l’objectiu, entre d’altres, de respectar l’hora d’inici 

dels actes públics o sensibilitzar sobre la durada de les reunions.  

 

• Comunicar aquests acords a la plataforma Iniciativa per la Reforma Horària, a 

l’Associació Catalana de Municipis, i a  la Federació de Municipis de Catalunya. 

 

 

Gavà, 13 de novembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Massana i Gràcia, 

Grup Municipal d’ERC 

 


