
Moció que presenta ERC-MES per a la confecció d’un protocol de bons usos 

horaris i del temps 

 

Atès que el Parlament de Catalunya està treballant en una iniciativa legislativa relativa 

a la reforma horària, per la qual es pretén compactar 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. 

 

Atès que l’Ajuntament de Girona va adherir-se a la iniciativa i va impulsar la creació de 

la “xarxa gironina per a la reforma horària”, que persegueix reconèixer i promoure la 

tasca de les empreses compromeses amb l’impuls de la reforma horària, intercanviar i 

difondre coneixements i experiències entre empreses en l’àmbit de la gestió del temps 

i la conciliació, presencial i virtual; i fer xarxa amb altres organitzacions públiques, 

privades i del tercer sector, en l’àmbit local i internacional, per generar sinèrgies i 

avançar conjuntament. 

 

Atès que l’Ajuntament de Girona està en procés d’aprovar definitivament el nou ROM, 

que conté un precepte relatiu a la reforma horària: “L’Ajuntament vetllarà, en la seva 

potestat d’autoorganització, per garantir l’adequació de la seva activitat de gestió 

administrativa i política a uns usos horaris i del temps que garanteixin una major 

qualitat de vida tant del personal del Consistori com de la ciutadania en general, 

específicament en els àmbits de la salut, el benestar i de la conciliació amb la vida 

personal, familiar i d’oci”. 

 

Es proposen a tal efecte els següents ACORDS: 

 

1. Que l’Ajuntament de Girona confeccioni un protocol de bons usos horaris i del 

temps, que beneficiï tant a treballadors com a la ciutadania, i que reculli pautes, 

idees i suggeriments derivats dels treballs per a la reforma horària; 

 

2. Que s’informi de l’acord als grups polítics del Parlament de Catalunya i a la 

plataforma per a la reforma horària. 

 

 

Maria Mercè Roca i Perich 

Portaveu ERC-MES 

 

Girona, a 9 de gener de 2017 


