COMISSIÓ DE TREBALL DEL PACTE DELS USOS DEL TEMPS
Acta de la sessió del 11 de novembre de 2010
S’inicia la sessió a les 19.10 hores.
Presideix la sessió el Sr. Alejandro Goñi.
Assistents
Sr. Jordi Puig, Sr. Enric Canet, Sra. Adriana Sabaté, Sra. Muntsa Villanueva,
Sr. Carles Aledo, Sr. Joan Codina, Sra. Mercè Amat, Sr. Guillem Frutos
(delegat per la Sra. Marta Cots).
També hi assisteixen
Sr. Orland Blasco, Secretaria del Consell de Ciutat.
Sra. Elisa Stinus, MOMENTUM.
Assistits per la Sra. Maria José Calvo, secretària del Consell de Ciutat.
S’excusen

Sessió realitzada a la sala Tinents d’Alcalde.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 19-10-10
2. Debat i aportacions sobre els objectius del 6 al 10

1.Aprovació de l’acta de l sessió anterior de 19-10-10
El president, el Sr. Alejandro Goñi, abans de passar a l’aprovació de l’acta
explica que s’ha elaborat la síntesi de les sessions anteriors que tothom té a la
carpeta de la sessió. A més, es lliura la següent documentació: “560 propostes
de dones per transformar Barcelona – II Congrés de les dones de Barcelona
(16 i 17 d’octubre de 2009)”, amb propostes relacionades amb usos del temps.
La Sra. Adriana Sabaté demana que a l’acta de la sessió del 19 d’octubre es
reculli amb més precisió les seves intervencions, en què va parlar del cas d’un
teatre de Manresa amb uns horaris poc adequats pels joves que havien tingut
fills, es va decidir oferir un servei de guarderia(pàg. 5) i quan va parlar dels
plecs de condicions (pàg. 7) on volia posar de relleu que caldria fer-ne
seguiment i vetllar per que es compleixin.
Davant el dubte sobre la utilitat de la síntesi de les sessions anteriors, la
secretaria aclareix que l’objectiu es ordenar les idees del debat que es va
produint a les sessions de treball i així poder elaborar el dictamen sobre el
contingut del Pacte
2. Debat i aportacions sobre els objectius de l’6 al 10
S’inicia el torn de paraules sobre els objectius del Pacte.
Debat sobre l’objectiu 6: Temps i Barris
Els aspectes comentats respecte a aquest objectiu són:
•

•

•

Respecte al 1r punt: Es fa referència a l’escala urbanística, social i
econòmica dels barris, potser és massa global. Parlar d’equipaments i
serveis, com en el 3r punt, és més realista i es pot treballar des dels barris.
En aquest punt, per tal de simplificar, es podria acabar la frase a “són
objecte d’intervenció”.
Respecte al 3r punt: Cal marcar els criteris per tal d’escollir el districte o
barris en què es farà una prova pilot per elaborar un pla d’usos i horaris,
tenint en compte que els barris són molt heterogenis. A part dels usos i
horaris d’equipaments i serveis l’Ajuntament ha d’interactuar amb la
societat civil per canviar la consciència i la cultura.
Respecte al 4rt punt: Millor parlar d’aprofitar els mecanismes de
coneixement existents (ex. Consells i tècnics de Barri) que de crear-ne de
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•

nous, sent sensibles a les demandes que es fan en relació a la gestió del
temps. Hi ha molta informació, molts estudis (fa anys que s’està treballant
en usos del temps) i cal que incideixin en la realitat per canviar-la.
Altres comentaris generals:
- S’ha de simplificar el text, de vegades amb la frase en negreta ja n’hi ha
prou (és més concret) i no cal afegir tanta explicació.
- Cal clarificar el model de ciutat, i concretar si s’està parlant d’un model
de ciutat pensada pel comerç i el turisme o pensada per les persones
que hi viuen.
- Cal definir un marc de coordinació amb les altres administracions i tenir
en compte que Barcelona es troba en un marc metropolità que va més
enllà de la ciutat, on hi ha aspectes com ara, els dies d’obertura del
comerç, l’àmbit del treball i les empreses, o serveis d’urgència que han
d’estar sempre preparats, que obliguen a pensar no només des de
Barcelona
- Els usos del temps és un tema molt ampli en què cal anar incidint a poc
a poc, intentant intervenir en la mesura d’allò possible. Els petits canvis
són positius si tots avancen en una mateixa direcció, sinó sols es
millorarà en aspectes puntuals. Cal concretar els usos del temps, sense
perdre’s en la paraula (usos del temps, conciliació, integració, etc.). Es
tractaria més de d’harmonitzar que de conciliar.
- S’ha de parlar també de la responsabilitat individual respecte a l’ús del
temps i lligar el temps individual amb el temps global
- L’ajuntament ha de vetllar per les persones més desafavorides que no
poden dominar el seu temps.
- No s’ha d’oblidar que no tothom es igual respecte a l’ús del temps; les
persones que s’encarreguen de tenir cura d’altres persones
(majoritàriament dones) acumulen responsabilitats i poden arribar a
tenir una doble o triple jornada.

Debat sobre l’objectiu 7: Tecnologies
Els aspectes comentats respecte a aquest objectiu són:
•

•
•

Respecte al 1r punt: Cal aclarir quin és l’objectiu d’un centre cívic virtual.
Cal pensar abans en els continguts que en el continent. I ha serveis, com el
de biblioteca que pot ser virtual i permetre l’accés a llibres electrònics,
però cal recordar que a un centre cívic és molt important el contacte físic
entre les persones. De fet, el facebook ja és un centre cívic virtual. En tot
cas, es podrien aprofitar els espais virtuals per treure més partit dels espais
presencials, però no per substituir-los.
El objectius han de tenir en compte les diferents realitats, no s’ha d’oblidar
que el que no pot dominar el seu temps de poc li serveixen les tecnologies.
Respecta al 2n i 5è punts: es recorda que la ciutat ja té una xarxa d’espais
wifi (biblioteques, etc.). Tot i això, és important estendre el wifi a tota la
ciutat (hi ha dificultats) i optimitzar els recursos existents ja que existeixen
altres iniciatives en aquesta línia..
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•

•

Respecte al 4rt punt: L’alfabetització digital ja s’està fent i funciona. En tot
cas, caldria enfocar-la en la línia de fer un ús més adequat i responsable de
les tecnologies (és important també per a l’educació i la salut). Compte
amb la imatge de que la gent gran no té coneixements digitals, no és tan
real.
Altres comentaris generals:
- S’ha produït una acceleració en el ritme de vida amb la incorporació
d’Internet i les tecnologies mòbils, tot és immediat, cada cop hi ha més
accessos i cal fer-ne un ús racional.
- Compte a l’hora de plantejar els objectius del Pacte, de vegades es
planteja el mitjà i no s’especifica l’objectiu. Si es parla de potenciar l’ús
de les TIC cal explicar per a què.

Debat sobre l’objectiu 8: Temps de treball
Els aspectes comentats respecte a aquest objectiu són:
•

•

•

Respecta al 2n i 3r punts: es podria vincular els aspectes de responsabilitat
social corporativa al 3r punt que parla de treball per objectius, flexibilitat i
equitat de gènere. Millor parlar de fomentar o promoure (el treball per
objectius) enlloc d’incorporar. Què valora l’empresa, la presència o els
objectius? Segons un informe de Randstat, davant de la por a ser
acomiadat de la feina s’està fomentant encara més el presencialisme (s’està
reduint l’absentisme “injustificat”, caldria veure les diferents raons que hi
ha darrera l’absentisme). Compte, també hi ha absentisme presencial.
Respecte al 5è punt: S’hauria d’avançar cap a un segell de qualitat a través
de la Xarxa d’empreses NUST, establint uns criteris clars per poder-s’hi
adherir (hi ha iniciatives de les empreses de la Xarxa que són ambicioses i
altres que són més fluixes). I compte, perquè no és el mateix les grans
empreses que les petites i mitjanes, aquestes darreres tenen més dificultats
per avançar en aquest tipus de mesures (ex. el comerç). Per un altre
costat, l’ajuntament hauria de tenir un codi ètic en què es prioritzi la
contractació de les empreses que impulsen mesures de gestió del temps.
Val a dir que les empreses que implanten mesures d’usos del temps i
conciliació tenen una millor productivitat i disminueixen l’absentisme.
Altres comentaris generals:
- Falta parlar dels subjectes en el Pacte, qui pacta i a què es compromet.
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Debat sobre l’objectiu 9: Organització Ajuntament
Els aspectes comentats respecte a aquest objectiu són:
•
•
•
•
•
•
•

Respecta al 1r punt: D’acord amb mantenir aquest apartat que proposa
analitzar les tasques de treball conjuntament entre equips i responsables.
Respecta al 2n punt: Compte amb el treball mòbil (teletreball), ja que pot
ser positiu i a la vegada tenir impactes negatius: no es vigila la salut i la
seguretat a la feina, comporta despeses, no dóna lloc a relacionar-se.
Respecta al 4rt punt: Compte amb la flexibilitat horària, cal posar de relleu
que les jornades parcials són bàsicament femenines i suposen menys
ingressos. Cal fer un ús adequat dels instruments per no discriminar.
Respecta al 5è punt: Compta amb concretar la durada de les reunions.
Temps i efectivitat no sempre es corresponen.
Respecte al 6è punt: D’acord amb proposar uns horaris raonables per a la
participació ciutadana, però d’oblidar que aquests horaris estan
condicionats pels horaris laborals de sortida de la feina.
Respecte al 7è punt: D’acord amb mantenir aquest apartat sobre Plans
d’Igualtat, és una obligació legal molt important.
Altres comentaris generals:
- Com que es tracta d‘un objectiu intern, no toca especificar-lo com a tal
al Pacte. En canvi, com que algunes de les concrecions d’aquest objectiu
es consideren interessants, es podrien integrar en l’objectiu 8 sobre
temps de treball (parlant d’aspectes a millorar en l’àmbit privat i públic).
Caldria especificar, per exemple en el preàmbul, que l’Ajuntament
assumeix aquests aspectes i es compromet a ser-ne un exemple. A
nivell de l’administració, però, és difícil incentivar el que treballa i el que
no. Per un altre costat, aquest objectiu intern parla de flexibilitat
horària, aspecte que està bé que s’especifiqui ja que, per exemple, les
OACs haurien d’estar adaptades als horaris ciutadans.

Debat sobre l’objectiu 10: Sensibilització
Els aspectes comentats respecte a aquest objectiu són:
•
•

•
•
•

Respecte al 2n punt: En funció del cicle vital de les persones les prioritats
respecte a usos del temps seran unes o unes altres, no cal especificar tant.
Respecte al 3r punt: Caldria fer formació sobre habilitats personals de
gestió del temps des de les escoles i instituts, i no sols als nens també a les
famílies (parlar sols de formació a nivell de l’ajuntament és molt tècnic). No
hauria de ser una matèria, s’hauria d’incloure de forma transversal en els
projectes educatius dels centres.
Respecte al 4rt punt: Quan es parla de continuar elaborant publicacions
s’hauria d’expressar diferent, de fet s’haurien de reduir.
Respecte al 5è punt: Cal parlar primer de l’objectiu i després del mitjà, la
Xarxa de ciutats.
Respecte al 6è punt: Caldria parlar d’aprofitar els espais de debat existents
per treballar de forma concertada amb els agents del territori.
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•

Altres comentaris generals:
- En aquest objectiu és molt important incidir en el món laboral i el món
educatiu.
- Caldria parlar també de la participació política i social, que representa
una part important del temps per a moltes persones.
- Són importants aspectes com: la formació integral de la persona,
treballar, compartir la vida familiar i vetllar per la salut i l’equilibri
personal.

Donant per acabat el debat, el president dóna per finalitzada la sessió a les
21

Certifica la secretària del Consell de Ciutat
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