
 
 
ANTONI GARCÍA JIMÉNEZ, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de Lleida, segons 
l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,  
 
CERTIFICO: Que amb data 30 de setembre de 2021, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà 
entre altres l’acord següent: 
 
32.- MOCIÓ PER APROVAR LA DECLARACIÓ DE BARCELONA SOBRE LES 
POLÍTIQUES DE TEMPS  
 
Amb 23 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, Comú de 
Lleida, PP i el regidor no adscrit, 2 vots en contra del Grup Municipal de C’s i 1 abstenció 
de la regidora no adscrit, s’acorda aprovar la següent moció:  
 
1r. Treballarem per generar consciència, desenvolupar i implementar polítiques de 
temps que avancin cap a una societat més sana, igualitària, més productiva i sostenible, 
que garanteixi que el dret al temps sigui reconegut com un dret fonamental de tota la 
ciutadania i que es distribueixi de forma equitativa. 
 
2n. Promourem el diàleg i treballarem amb tots els sectors rellevants dins de cada àrea 
(inclosos els poders públics, les organitzacions privades i socials, la societat civil i el 
món acadèmic) en la formulació, implementació i avaluació de totes les polítiques, 
programes i iniciatives; i buscar coherència entre ells. 
 
3r. Fomentarem la coordinació interdepartamental i intersectorial a nivell internacional, 
europeu, nacional, regional, municipal i comunitari, treballant per integrar les 
consideracions de política de temps en les polítiques, programes i iniciatives socials, de 
gènere, econòmiques i ambientals, incloses les relacionades amb els Objectius de 
desenvolupament Sostenible (ODS), el Pacte Verd Europeu, el Pilar Social Europeu i el 
Procés "Future of Europe". 
 
4t. Participarem en el desenvolupament d’un “Marc de polítiques de temps per a l’acció 
(2022-20232)”, amb l’objectiu de generar consens polític i fer recomanacions per a una 
agenda de política de temps global i desenvolupar una agenda de temps urbà. 
 
5è. Basant-nos en aquest consens, revisarem i modificarem les polítiques, plans i 
regulacions existents per implementar recomanacions de polítiques de temps en totes 
les institucions i organitzacions responsables. 
 
6è. Promourem i donarem suport a la Time Use Week, com a esdeveniment anual, 
internacional, interdisciplinari i interinstitucional per fomentar les polítiques de temps i 
compartir el progrés de les polítiques de temps i de la investigació. 
 
7è. Continuarem col·laborant per formalitzar la xarxa urbana de polítiques del temps 
internacional, com una xarxa dinàmica per compartir bones pràctiques sobre polítiques 
de temps locals i urbanes, per compartir recomanacions i demandes importants i per 
millorar la visibilitat de les polítiques i xarxes de polítiques de temps locals i regionals. 
 
 
 



 
8è. Promourem, durem a terme i compartirem investigacions rellevants sobre l’ús del 
temps de tots els camps per tal de contribuir al coneixement existent. Per això, 
continuarem cooperant amb l’IATUR (l’Associació de Recerca en Usos del Temps 
Mundial) i en trobar una major integració entre la investigació i les polítiques de temps i 
treballar conjuntament en la creació de l’Acadèmia Europea de Polítiques del Temps. 
 
9è. Promourem el debat entre la comunitat científica i les personalitats polítiques 
responsables implicades en la fi del canvi d’hora estacional, establint la salut i benestar 
com a criteri principal, garantint la llibertat individual. 
 
10è. Animarem altres parts interessades a unir-se a aquesta Declaració.  
 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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