COMISSIÓ DE TREBALL PEL PACTE DELS USOS DEL TEMPS

Al 2009 s’inicia el procés per impulsar el Pacte del Temps com a eina per
consensuar i potenciar les polítiques d’Usos del Temps de l’Ajuntament de
Barcelona, d’acord amb la mesura 1.4.1.1. del Pla d’Actuació Municipal 200811, que anuncia: “Impulsarem el Pacte local del temps de Barcelona, un acord
social per avançar cap a una ciutat més conciliadora, una ciutat que impulsa la
participació i la complicitat de la societat civil per millorar la vida quotidiana”.
Actualment s’ha finalitzat la primera fase de treball per elaborar el Pacte
(setembre de 2009 - juliol de 2010), en què s’ha implicat activament el personal
gestor i tècnic dels diferents sectors i territori de l’Ajuntament, i que ha culminat
amb l’elaboració del document de proposta anomenat “Pacte per l’adaptació de
la ciutat als ritmes de vida de les persones. Per una ciutat que promou la
millora de la qualitat de vida i aposta per la sostenibilitat i la innovació social”.
Amb la segona fase de treball (setembre de 2010 - febrer de 2011) s’incorpora
la veu de la ciutadania, a través del Consell de Ciutat, per tal de debatre i
consensuar els principals acords adoptats i generar una visió conjunta del
Pacte del Temps.
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PLA DE TREBALL

 Constitució de la Comissió i presentació del pla de treball.
1ª sessió
(04/10/10,
19-21h)

 Breu presentació del document de treball a càrrec de la Sra. Tona Calvo, Directora del
programa municipal d’Usos del Temps.
 Recollida dels primers comentaris dels membres de la Comissió i debat.

2ª sessió
(19/10/10,
19-21h)
3ª sessió
(?/11/10,
19-21h)

 Debat i recollida d’aportacions sobre els objectius 1-5 per tal d’elaborar el dictamen
sobre el Pacte d’Usos del Temps.
 Debat i recollida d’aportacions sobre els objectius 6-10 per tal d’elaborar el dictamen
sobre el Pacte d’Usos del Temps.
 Presentació de la proposta de dictamen sobre el Pacte d’Usos del Temps, elaborat a

4ª sessió
(24/11/10,
19-21h)

partir de les aportacions dels membres de la Comissió.
 Revisió i aprovació de la proposta de dictamen que es presentarà al Plenari de febrer de
2011 del Consell de Ciutat.
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 Presentació i aprovació de la proposta
de dictamen al Plenari del Consell
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