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L’Inventari Reforma Horària Ajuntament és una eina d’autoavaluació que té com 
a missió contribuir a l’adaptació de l’organització del temps de vida quotidiana 
que existeix pràcticament arreu del món.

Suposa un camí a seguir per arribar al lloc desitjat que promou la creativitat 
de cada persona i els processos d’innovació a l’administració local. L’Inventari 
consisteix en l’aplicació de diferents factors clau que donen informació sobre 
l’assoliment efectiu de cadascuna de les fites plantejades.

L’eina està dissenyada per portar a terme l’anàlisi d’aspectes claus de 
l’ajuntament quant a l’organització del temps de treball, en 10 dimensions dife-
rents que es corresponen a 4 àrees:

L’INVENTARI

•	Compaginar la vida personal (familiar, oci, etc.) i política (professional)

•	Facilitar la conciliació de la vida personal i professional de les persones 
col·laboradores

•	Crear espais de comunicació (entrevistes, reunions, etc.) operatius
•	Facilitar canals de comunicació (presencial, correu electrònic, etc.) eficients
•	Liderar amb determinació i de forma eficaç
•	Orientar el treball de l’equip en base a objectius
•	Facilitar la gestió del temps del càrrec electe per part del Govern

•	Ser responsable i respectuós/a amb el temps dels altres
•	Planificar i organitzar el propi temps de forma realista, humana i eficient

•	Mantenir una relació de qualitat i orientada a l’acord amb els actors i interlo-
cutors/es

•	Gestionar les expectatives de la ciutadania
•	Contribuir a les propostes formulades a favor de la Reforma Horària

ÀREES DIMENSIONS

CÀRRECS ELECTES 
I EQUIP DIRECTIU

CÀRRECS ELECTES

TREBALLADOR(E)S
PÚBLICS

CIUTADANIA
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1. COMPAGINAR LA VIDA PERSONAL (FAMILIAR, OCI, ETC.) I POLÍTICA (PROFESSIONAL):

q Disposar d’una tarda a la setmana de temps personal, com a mínim

q Disposar d’un cap de setmana de temps personal, com a mínim

q Pactar amb la resta de companys/es un horari d’atenció telefònica que es respecti

q Practicar algun tipus d’activitat almenys un cop a la setmana (hobby, lectura, esport, formació, etc.)

q Explicitar i normalitzar els compromisos personals

q Contemplar la baixa maternal i paternal, si s’escau

q Realitzar teletreball, sempre que així sigui possible

2. SER RESPONSABLE I RESPECTUÓS/A AMB EL TEMPS DELS ALTRES:

q Arribar puntual a les cites, reunions i esdeveniments programats

q Descartar amb un mínim de dos dies d’antelació les reunions i els actes solapats

q Preveure en agenda el temps suficient de marge per desplaçaments entre les activitats programades

q Restar amb el dispositiu electrònic en silenci durant tota la reunió o acte i mantenir l’atenció cap a l’interlocutor/a

CÀRRECS ELECTES 
I EQUIP DIRECTIU

CÀRRECS ELECTES

AJUNTAMENT
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3. PLANIFICAR I ORGANITZAR EL PROPI TEMPS DE FORMA REALISTA, HUMANA 
I EFICIENT:

q  Analitzar i planificar tot el mandat, de forma que es pugui confirmar o descartar l’assistència a actes i reunions en 
funció del temps i calendari disponibles

q Ser respectuós/a amb els compromisos de l’agenda en la mesura del possible

q Tenir en compte a l’agenda els horaris de determinats actes i reunions que es repeteixen cíclicament

q Realitzar un llistat setmanal de les tasques a desenvolupar i prioritzar en funció de la seva importància i urgència

q Interioritzar de forma prèvia tot allò que es farà durant el dia

q Reservar vint minuts al dia per al descans físic i mental i/o per a la reflexió

q Analitzar de forma trimestral la feina realitzada

q Prioritzar l’assistència els actes i les reunions i delegar en l’equip tècnic

4. FACILITAR LA COMPAGINACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I PROFESSIONAL DE LES PERSONES 
COL·LABORADORES:

q Disposar de diferents hores d’entrada i sortida, en funció de les necessitats personals

q Portar a terme teletreball, sempre que sigui possible

q Crear un sistema de guàrdies per als vespres i caps de setmana

q Arribar a un acord consensuat sobre els horaris i les vacances

q Facilitar la cura personal i familiar amb temps de conciliació

q Planificar amb el personal tècnic l’agenda, de forma que hi participi activament

q Començar les reunions a partir de les 10 h perquè les mares i pares acompanyin els infants al centre educatiu

q Avisar l’equip a temps quan hi ha un canvi en les reunions de tarda

TREBALLADOR(E)S
PÚBLICS
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5. CREAR ESPAIS DE COMUNICACIÓ (ENTREVISTES, REUNIONS, ETC.) OPERATIUS:

q Concretar les convocatòries de reunió, on s’especifiqui hora d’inici i d’acabament

q Convocar les reunions com a màxim a les 16.00 h i els actes com a màxim a les 18.00 h

q Realitzar reunions de treball d’una hora màxim de durada (gràcies a haver-les preparat de forma prèvia)

q Començar les reunions a l’hora prevista, puntualment

q Mantenir el dispositiu electrònic en silenci durant tota la reunió o acte i mantenir l’atenció cap a l’interlocutor/a

q Realitzar i disposar d’ordre del dia, a les reunions i actes, amb l’antelació suficient

q Respectar els temps d’intervenció en les reunions i els actes

q Donar a conèixer quins són els acords adoptats a les reunions, amb l’acta de la reunió anterior

q En les Comissions i Consells, disposar d’un cronograma per tots els punts a tractar i controlar el temps 

q En les Comissions i Consells, racionalitzar els temps dedicats a cada punt, arribant a un consens amb els/les assistents

6. FACILITAR CANALS DE COMUNICACIÓ (PRESENCIAL, CORREU ELECTRÒNIC, ETC.) EFI-
CIENTS:

q Utilitzar el correu electrònic per a qüestions formals adreçades a diferents persones durant el dia, però no a partir 
de les 18.00 h

q Respectar uns criteris consensuats i racionals en l’enviament de correus electrònics

q Utilitzar eines de gestió per compartir de forma transparent l’agenda (per convidar a cites, donar a conèixer esde-
veniments, etc.)

q Fer un ús racional de la missatgeria instantània, creant grups formals (operatius) i grups informals o relacionals

q Gestionar la documentació i l’arxiu de forma estructurada

7. LIDERAR AMB DETERMINACIÓ I DE FORMA EFICAÇ:

q Prendre decisions sobre temes d’interès a temps i de forma responsable (no dilatar)

q Delegar tasques sempre que això sigui possible (discernir entre les tasques que es poden delegar i les que no)

q Delegar l’assistència a espais de participació i decisió a persones especialitzades de l’equip

q Intervenir en el funcionament de l’equip sempre que sigui necessari, per assolir els objectius

q Disposar d’un llistat de tasques periòdic, equitatiu i racional per a cadascun dels membres de l’equip
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8. ORIENTAR EL TREBALL DE L’EQUIP EN BASE A OBJECTIUS:

q Disposar d’indicadors quantitatius i qualitatius, periòdics de seguiment d’objectius, per portar a terme una revisió 
periòdica de la realització de la feina de les persones col·laboradores a nivell individual i com equip

q Programar diferents sessions de treball al llarg de l’any amb l’equip per portar a terme una reflexió estratègica i  
allunyada del dia a dia (cada sis mesos)

9. FACILITAR LA GESTIÓ DEL TEMPS DEL CÀRREC ELECTE:

q Planificar les reunions i els actes on estan involucrats els càrrecs electes amb suficient temps d’antelació

q Facilitar la tecnologia i la cultura organitzativa necessària per tal de poder realitzar trobades i reunions virtuals

q Ser flexibles a l’hora de canviar les reunions i els actes davant de les demandes dels càrrecs electes

10. MANTENIR UNA RELACIÓ DE QUALITAT I ORIENTADA A L’ACORD AMB ELS ACTORS I 
INTERLOCUTORS/ES

q Mantenir el dispositiu electrònic en silenci durant tota la reunió o acte i mantenir l’atenció cap a la persona inter-
locutora

q Arribar puntual a les cites, reunions i esdeveniments programats

q Entendre i integrar les demandes de les persones (disposar de temps de qualitat per interrelacionar-se) amb una 
actitud propositiva

q Concretar el motiu de la reunió amb la persona interlocutora (en el cas que la persona no hagi pogut fer-ho)

q Sensibilitzar els actors i persones interlocutores sobre la necessitat de preparar prèviament les reunions de treball i 
també sobre el temps escàs disponible dels càrrecs electes

q Preparar prèviament les reunions de treball per anticipar els possibles acords i desacords, concretant què vol la 
persona o entitat interlocutora

q Facilitar a la persona interlocutora la documentació necessària amb temps suficient per portar a terme reunions 
operatives

q Demanar documentació per escrit per poder treballar amb més qualitat les demandes de la ciutadania

q Respectar els temps d’intervenció en les reunions i els actes

q Portar a terme reunions operatives de quaranta-cinc minuts com a màxim per tancar acords

CIUTADANIA



“Document extret de la publicació ELS MUNICIPIS, MOTOR DE LA REFORMA HORÀRIA”

q Recollir els acords de les reunions i fer-ne difusió, sempre que sigui adient

q Disposar d’un marge de temps suficient entre trobades o reunions, tenint en compte el temps de desplaçament

q Prioritzar unes reunions sobre unes altres, compensant posteriorment

q Portar a terme esmorzars o dinars institucionals, enlloc de sopars, sempre que sigui possible

11. GESTIONAR LES EXPECTATIVES DE LA CIUTADANIA:

q Informar la persona interlocutora de la durada de la reunió

q Contactar amb la persona interlocutora posteriorment per assegurar que els acords presos estan en funcionament

q Ser realista amb les trobades i el seu temps de durada

q En cas de no poder assistir a un acte, posar-se en contacte prèviament per comunicar-ho

q Demostrar determinació i transparència als projectes o propostes de la ciutadania, sense allargar la decisió o derivar-la

q Convocar reunions a les 16.00 h com a màxim i actes com a màxim de tard a les 18:00 h

q Dinar en menys temps de l’habitual per així poder recuperar-lo, a ser possible entre les 12:00 h i les 14:00 h

q Evitar reunions i trobades en els horaris dels àpats (dinar i sopar)

q Tendir a suprimir la pausa de mig matí, amb l’objectiu d’aconseguir dinar més aviat

12. CONTRIBUIR A LES PROPOSTES FORMULADES A FAVOR DE LA REFORMA 
HORÀRIA:


