COMISSIÓ DE TREBALL DEL PACTE DELS USOS DEL TEMPS
Acta de la sessió del 14 de març del 2011
S’inicia la sessió a les 19.15 hores.
Presideix la sessió la Sra. Marta Cots.
Assistents
Sra. Anna González, Sra. Verònica Santoro, Sra. Ana Cisneros, Sr. Jordi Puig.
També hi assisteixen
Sr. Orland Blasco, Secretaria del Consell de Ciutat.
Sra. Elisa Stinus, MOMENTUM.
Assistits per la Sra. Maria Jose Calvo, secretària del Consell de Ciutat.
S’excusen

Sessió realitzada a la sala Lluís Companys de l’Ajuntament de Barcelona.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Debat sobre la proposta reelaborada del Pacte del Temps per a la realització
del dictamen final.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
La presidenta, Sra. Marta Cots, atès que no s’ha presentat cap esmena a
l’acta de la sessió anterior, la dóna per aprovada.
Tot seguit explica que la Direcció d’Usos del Temps de l’Ajuntament de
Barcelona ha reelaborat la proposta del Pacte del Temps i ha redactat un
document que respon a les recomanacions i propostes formulades per la
Comissió de Treball del Consell de Ciutat el desembre del 2010.
2. Debat sobre la proposta reelaborada del Pacte del Temps per a la
realització del dictamen final
S’inicia el torn de paraules sobre la proposta reelaborada del Pacte del Temps.
Debat sobre les reflexions i recomanacions de caràcter general
Els aspectes comentats són:
•

•

•

Un cop reelaborada la proposta de bases del «Pacte del Temps, per una
ciutat adaptada als ritmes de vida de les persones que promou la qualitat
de vida i la sostenibilitat», es valora positivament el contingut del Pacte del
Temps i la iniciativa d’impulsar-lo, ja que es tracta d’un instrument
important per incidir en l’harmonització dels temps a la ciutat de Barcelona.
Es considera que, en general, s’han tingut en compte les reflexions i
recomanacions efectuades pel Consell de Ciutat a través de l’informe previ
al dictamen. S’ha facilitat més la comunicació i comprensió del Pacte, tot
simplificant-ne el redactat i aclarint, concretant i reordenant els objectius
per tal que no se solapin i en quedi més clar el contingut. Concretament, en
el nou redactat s’ha passat de 10 a 5 objectius, s’ha elaborat un breu text
explicatiu de cadascun d’ells i s’ha simplificat el text de les propostes. A
més, s’han tingut força en compte les reflexions i recomanacions efectuades
pel Consell de Ciutat, tant pel que fa al model de ciutat que planteja el
Pacte, com a les propostes i als objectius concrets.
Així mateix, es considera important posar en pràctica el Pacte del Temps,
concretant-lo en accions específiques i en indicadors per tal de poder-ne fer
el seguiment. Si bé és important dedicar temps al debat i a la reflexió, ara
es tracta de passar a l’acció i de posar en pràctica les propostes del Pacte. A
més, caldrà prioritzar-ne les actuacions, ja que sinó és molt difícil abordar
tots els reptes proposats.
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•

•

•

•

Respecte als aspectes concrets que es podrien millorar del nou redactat del
Pacte del Temps, el Consell de Ciutat creu que caldria modificar
lleugerament el subtítol del Pacte, perquè sintàcticament no és del tot
correcte.
En l’explicació sobre el model de ciutat que promou el Pacte s’afirma que
gràcies als canvis que s’han produït en el mercat de treball, el qual tendeix
a la compactació i a la flexibilització dels horaris i ritmes, «hi ha més
facilitats per compatibilitzar els temps». Caldria matisar aquesta afirmació
perquè no sigui tan rotunda.
Quant a les referències del Pacte perquè es prengui en consideració «el
cicle vital de les persones» en el disseny de les diverses actuacions, també
caldria parlar del projecte de vida personal, ja que el cicle vital pot diferir
del projecte personal de cadascú.
Es considera que cal acabar de revisar el vocabulari utilitzat en el Pacte, a fi
i efecte que es tinguin en compte les consideracions relacionades amb el
gènere.

Debat sobre les reflexions i recomanacions de caràcter particular
Els aspectes comentats són:
Comentaris sobre «Equipaments i serveis»:
•

•

Quan es proposa «continuar augmentant les places d’escola bressol»,
resulta més adequat parlar de continuar promovent les places d’escola
bressol. Tenint en compte que, actualment, en aquest àmbit la demanda
supera l’oferta, és clau apostar per l’educació preescolar.
En lloc de fer referència a «impulsar una oferta d’oci nocturn alternatiu per
a la joventut», es considera millor parlar de facilitar la promoció d’aquestes
activitats, bé per part de l’Ajuntament o a través del teixit social i de les
entitats de la ciutat.

Comentaris sobre «Espai públic i mobilitat»:
•

En l’apartat de «disseny d’actuacions personalitzades en cadascun dels
barris», és més adequat parlar d’actuacions específiques que s’adaptin a les
característiques dels diferents barris de la ciutat.

Comentaris sobre «Informació i tecnologies»:
•

Amb relació a les propostes que promouen treure el màxim partit de les
tecnologies a l’hora de proporcionar informació a la ciutadania de forma
accessible, és important subratllar que el contacte personal i els espais de
trobada són cabdals, i que les tecnologies no substitueixen la part humana;
en tot cas, la complementen. A més, a l’hora d'estendre la xarxa d’espais
WI-FI, caldria tenir en compte les experiències en aquesta línia que hi ha a
la ciutat; des de l’Ajuntament s’hauria de col·laborar amb les iniciatives que
ja hi ha en marxa.
3

•

Quan es proposa «promoure la finestra única per afavorir que la ciutadania
accedeixi fàcilment a la informació”, seria oportú especificar que cal afavorir
la col·laboració interadministrativa en l’intercanvi de dades.

Comentaris sobre «Temps de treball»:
•

•

En parlar del temps laboral, atès que finalment s’han fusionat les propostes
en aquest àmbit perquè no hi hagi un objectiu a escala interna de
l’Ajuntament sobre el temps de treball (en el preàmbul ja s’especifica que
l’Ajuntament assumeix les iniciatives que promou el Pacte), no és adient
que el Pacte proposi «fomentar que (les empreses) facin reunions efectives
i ben preparades, que durin entre una i dues hores com a màxim». S’hauria
d’eliminar aquest objectiu: és massa precís per a un document que vol ser
un instrument de treball susceptible d’evolucionar en el temps.
Pel que fa a la proposta de «potenciar models que no incentivin el
presencialisme en les empreses», seria adequat afegir que també es pretén
fomentar la coresponsabilitat i uns hàbits saludables.

Comentaris sobre «Sensibilització»:
•

Quan es parla de «fomentar la incorporació de bons hàbits de gestió del
temps en els centres educatius i de treball» i es diu que s’hauria de
propiciar que tothom els incorpori, no cal indicar els col·lectius als quals es
fa referència, perquè es corre el risc de deixar de banda altres col·lectius de
la població que també són importants.

Un cop acabat el debat, la presidenta, Sra. Marta Cots, dóna per finalitzada la
sessió a les 20.30 hores. Es destaca que els membres de la Comissió del Pacte
del Temps del Consell de Ciutat han participat de forma irregular en la
Comissió, ja que tret d’alguns d’ells que han assistit a tots els debats, la resta
de membres només ha participat en algunes de les sessions de treball. En
aquest sentit, de cara a garantir la qualitat del debat en el si del Consell de
Ciutat, caldrà reflexionar sobre les raons per les quals alguns dels temes que
s’han sotmès a debat, com ara «El Pacte del Temps», que hauria de ser una
qüestió important i estratègica per a la ciutat de Barcelona, no han suscitat
gaire interès.

Certifica,

La secretària del Consell de Ciutat
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