A

J

U

N

T A

M E

N

T
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Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data 8/06/2017,
primera convocatòria, ha pres, per unanimitat, i a proposta dels regidors no adscrits Sr.
Josep M. “Ximenis” Jiménez i Gil i Sra. Esther Sánchez i Sánchez, el següent acord, a
reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació:
“MOCIÓ DELS REGIDORS SR. JOSEP M. “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA. ESTHER
SÁNCHEZ I SÁNCHEZ A FAVOR DE LA LLEI PER A LA REFORMA HORÀRIA, PER
ADHERIR-NOS A LA XARXA DE CIUTATS I POBLES PER A LA REFORMA HORÀRIA I
PER COMENÇAR A IMPLEMENTAR INICIATIVES A ARENYS DE MUNT.
Tothom que hagi pogut viatjar a països europeus propers s’haurà pogut adonar de la
diferència de costums en els seus hàbits quotidians respecte els que tenim a aquí.
I si això és així és perquè, fonamentalment, al nostre país estem vivint en la zona horària
equivocada i ho hem estat fent durant més de 70 anys.
L’Estat espanyol funciona amb l’hora central europea i si mirem un mapa veurem que
Espanya, i Catalunya, són en la mateixa longitud que el Regne Unit, Portugal i el Marroc.
Però en aquests països hi ha un horari diferent. Ells tenen l’hora del Meridià de Greenwich,
però nosaltres tenim l’hora central europea, que ens posa en sincronia horària amb, per
exemple, Belgrad (Sèrbia), a més de 1.500 quilometres a l’est de Barcelona i a prop de
2.500 quilometres a l’est de A Corunya.
Perquè aquesta anomalia horària?
Al 1940, el general Francisco Franco va canviar la zona horària de l’Estat espanyol,
avançant els rellotges una hora en solidaritat amb l'Alemanya nazi.
Per als ciutadans de l’Espanya que, en aquell moment, estava totalment devastada per la
guerra del 36-39, no els hi va passar pel cap queixar-se, molt menys en uns moments en
què qualsevol opinió critica amb la dictadura podia ser castigada amb l’afusellament.
Malgrat això, la gent va continuar fent els costums diaris al mateix moment del dia en què
ho feia sempre, però l’hora havia canviat, el dinar en comptes de ser a l’1 del migdia va
passar a ser a les 2, el sopar en comptes de ser a les 8 del vespre va passar a ser a les 9.
Després de la Segona Guerra Mundial, els rellotges no es van canviar i vam continuar, per
una decisió dictatorial, en una franja horària errònia. Una decisió dictatorial que ens afecta
ara ja que encara continuem en aquesta franja horària errònia.
Un endarreriment de 60 minuts respecte a l’hora correcta vol dir que el sol surt més tard i
es pon també més tard, fent que les nits d'estiu comencin també molt més tard, cap a les
10 del vespre, a Galícia i Extremadura cap a les 11 del vespre.
Aquesta anomalia horària ha acabat fent que les jornades de treball acabin cap a les 8 del
vespre provocant que la vida social s’endarrereixi enormement creant una desorganització
horària i social important.
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També, a Catalunya, aquesta desorganització horària és resultat de la superposició dels
vells horaris fabrils, agreujats per les transformacions patides pel creixement econòmic
durant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement
desordenat, especialment del sector dels serveis i també, sovint, de la cultura del
presencialisme al treball i amb la necessitat de realitzar llargues jornades laborals per
assolir salaris adequats al cost real de la vida.
Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció
empresarial, amb l’augment de riscos psicosocials per les persones treballadores; amb la
persistència de la divisió sexual del treball, amb el manteniment de la desigualtat de
gènere; en problemes de salut derivats de la manca de son en adults i infants, amb baixos
rendiments educatius; en la manca de temps familiar i personal per al lleure, la cultura o
l’activisme social; i , en definitiva, en una disminució del benestar de la societat en general.
En aquest context es va posar 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. El 15 de juliol del 2015, el mateix Govern va acordar la
creació del Consell Assessor per a la Reforma Horària.
Posteriorment, el 22 de setembre de 2016 es va signar l’Acord d’impuls laboral de la
reforma horària amb 10 objectius per a la negociació col·lectiva, en el marc del Consell de
Relacions Laborals, i el 4 de novembre del 2016, amb la presència del vicepresident Oriol
Junqueras, es presentà l’Inventari Reforma Horària, com a eina d’autoavaluació per a
organitzacions.
El 18 de gener de 2017 neix la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària i tant
l’ACM com la FMC insten al món local a reformar els horaris.
El 10 de març de 2017, es valida el document Bases per a l’impuls del Pacte per a la
Reforma Horària.
El 31 de març del 2017 es van aprovar les Bases per a l’Impuls del Pacte Nacional per a la
Reforma Horària.
El 2 de juny de 2017 el Consell Assessor per a la Reforma Horària conclou els seus
treballs i avalua la proposta de Pacte Nacional per a la Reforma Horària que presenta el
Govern i presenta les seves recomanacions.
El 31 d’octubre d’aquest 2017 la Iniciativa per a la Reforma Horària donarà per finalitzat els
seus treballs, deixant en mans de les institucions i els actors socials el lideratge del procés.
Properament, entre aquest juny i juliol, el president Carles Puigdemont proposarà la
signatura del Pacte Nacional per a la Reforma Horària a institucions, actors i ciutadania.
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Al mateix temps, des del Parlament de Catalunya s’està impulsant una Proposició de llei
per la reforma horària, amb l’objectiu d’establir i regular el procés, els mecanismes i els
recursos per a implantar uns horaris que afavoreixin uns usos del temps més humans i
cívics, adaptats al ritme circadiari, que permetin de sincronitzar-los amb els de la resta del
món i que siguin beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania.
La voluntat de regular un canvi horari s’emmarca també en els objectius de la Carta de
Drets Fonamentals de la Unió Europea, principalment en els articles 15, 30 i 31, referents a
la llibertat professional i al dret a treballar, les condicions de treball justes i equitatives i
l’equilibri entre vida familiar i professional. Així mateix, pretén reforçar els objectius de la
Directiva 2003/88/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 4 de novembre de 2003,
relativa a determinats aspectes de l’ordenació del temps de treball.
En aquest sentit el Parlament de Catalunya va crear, el 10 d'abril de 2014, la Comissió
d’Estudi de la Reforma Horària (amb l'aprovació de la Resolució 646/X), el 23 de juliol de
2015 va aprovar les conclusions del seu Informe (Resolució 1154/X) i el 6 de juliol del 2016
es va aprovar instar (Resolució 206/XI) al Govern una campanya institucional d’informació i
sensibilització que faci pedagogia sobre els orígens dels horaris actuals i sobre els
perjudicis que causen principalment a la salut i al benestar, per mitjà d’iniciatives a:
a) Els mitjans de comunicació públics i privats i els espais que ofereixen els mitjans de
transport públics.
b) Els centres d’educació primària i secundària i les universitats.
c) Els centres d’atenció primària.
d) El teixit productiu.
e) El món local.
f) Els altres canals que consideri adequats per a arribar al conjunt dels ciutadans.
La reforma horària a Catalunya necessita una planificació que tingui en compte una
intervenció global i no parcial o fragmentada. Cal, en primer lloc, conscienciar la societat en
general i, a la vegada, incloure en l’agenda política el convenciment de l’oportunitat
d’avançar en la racionalització i flexibilització de l’horari laboral.
Per a fer realitat aquest objectiu, cal un moment zero, una llei d’horaris que aplegui
diferents mesures d’impacte i, específicament, la regulació del canvi horari.
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.
Al mateix temps també s’ha creat la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària,
xarxa que té per objectius: reconèixer i promoure la tasca dels ajuntaments compromesos
amb l’impuls de la reforma horària; intercanviar i difondre coneixements i experiències
entre ajuntaments en l’àmbit de la gestió del temps i la conciliació, presencial i virtualment; i
fer xarxa amb altres organitzacions públiques, privades i del tercer sector, a nivell local i
internacional, per generar sinergies i avançar conjuntament.
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Atès que l’Ajuntament d’Arenys de Munt va aprovar en el Ple del 9 d’abril del 2015 donar
recolzament a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària
formulada en un moment concret en el temps, els regidors Josep Manel Ximenis i Gil i
Esther Sánchez i Sánchez en representació del Grup majoritari de persones que es van
presentar a les eleccions del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat
Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt,
proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Adherir-nos a la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària.
Segon.- Donar suport a totes les iniciatives que es duguin a terme al Parlament de
Catalunya en l’elaboració de la nova llei per la reforma horària.
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a què promogui polítiques d’informació i
sensibilització en què es faci pedagogia sobre els orígens dels horaris actuals i sobre els
perjudicis que causen principalment a la salut i al benestar.
Quart.- Adherir-nos al pla pilot, com a agents exemplificadors de la reforma horària. En
aquest sentit acordem la creació d’una comissió informativa per elaborar un full de ruta
sobre quina és la nostra realitat, quines són les nostres circumstàncies i fins on poden
implementar una racionalització horària, en base a l’eina d’autoavaluació per ajuntaments
‘Inventari Reforma Horària’, estudiant la possibilitat de les següents recomanacions i
concretant quines es poden canviar d'inici, quines de forma progressiva i/o determinar la
seva implementació efectiva d'altres, restant aquest punt a consideració del resultat d'un
estudi i debat previ conjuntament amb totes els forces polítiques i els col·lectius afectats,
quan els hi pertoqui:
•
•
•
•
•
•
•
•

Que hi hagi, en tots els casos, una previsió de durada de les reunions, de manera
que, a més de l’hora d’inici, normalment també es pugui anunciar l’hora
d’acabament prevista.
Instaurar la cultura de les reunions efectives amb durada limitada, tot considerant
els càrrecs electes com a agents exemplificadors.
Que els Plens puguin avançar els seu horari de començament, per poder-los
finalitzar abans.
Que les comissions tinguin una durada màxima de dues hores, sent recomanable
que puguin durar com a màxim una hora i mitja. Aquesta durada hauria de ser
estimada en el moment de fer la corresponent convocatòria.
Recomanar que els horaris de consells municipals, actes, xerrades i conferències
organitzats per l’Ajuntament no comencin més tard de les 7 del vespre.
Minimitzar l’activitat dels edificis públics a partir de les 6 de la tarda.
Continuar fomentant la implantació de l’administració electrònica en els tràmits
adreçats als veïns i fer un seguiment real de l’ús i l’accessibilitat de les mesures
entre tots els usuaris.
Que les negociacions dels convenis col·lectius dins de l’Ajuntament incloguin
clàusules específiques relatives a una major racionalització del temps de treball.
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•
•
•
•

Afavorir una flexibilitat laboral regulada i pactada.
Impulsar i dur a terme mesures que puguin avaluar no només la presència física –el
temps de presència–, sinó també el rendiment i l’impacte que té el treballador sobre
els objectius de la nostra pròpia organització.
Fomentar el teletreball com una forma d’organització del treball dins de
l’Ajuntament.
Establir clàusules socials que permetin d’atorgar puntuació en la contractació
pública per a aquelles empreses que desenvolupin polítiques de racionalització
d’horaris.

Cinquè.- Fer campanyes de sensibilització per a un consum sostenible i responsable i que
es treballi en canvis dels horaris comercials.
Sisè.- Notificar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
Govern de la Generalitat, a l’ACM, a la FMC, als promotors de la iniciativa ‘Reforma
Horària – Ara és l’hora’ (info@reformahoraria.cat), als sindicats de treballadors de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a les associacions inscrites al registre d’associacions de
l’Ajuntament i a l’ABIC.”

