COMISIO DE SEGUIMENT DE LA CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA DELS
DRETS HUMANS A LA CIUTAT

Acta de la reunió de la Comisió de seguiment, realitzada a Plaça del Tint, 4 (Casal Cívic
Ca N'Aurell, Sala de reunió 2), el 08 de Novembre del 2018. Comença la reunió a les 18:30
hores.

ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Assisteix (nom)

Entitat

Joan Vila

Dolores Lledó
Mustapha Ben el Fassi*
Miguel Hidalgo
Magda Farrés

Dismifisics
Observatori Drets Socials/Collegi advocats
FAVT/ Ap. Torrent les
carbonelles
Comunitat musulmana
A.V. Can Palet
Casal de la Dona

Isabel Marqués
Rafael Gázquez
Jose Luis Charles

Síndica de Greuges
Amnistia Internacional
Font de l’Espardenyera

Joan Tamayo

Excusat

si
si
si

*Fatima Elouazzani i Abdelhadi El
Rhalmi acompañan a Mustapha

ORDRE DEL DIA



Proposta d’entrada a la Comissió del Casal de la Dona
Varis

Com ja va expressar Magda Farrés en representació del Casal de la Dona, acudeix per ratificar la voluntat de
la seva entitat de formar part de la Comissió de seguiment… . S’explica la forma d’actuació per fer socis a la
mateixa.
Es fa proposta de reunió de la Comissió de forma quinzenal, de forma que quedaran intercalades amb Espai
Drets (cada dijous es farà reunió ja sigui de la Comissió o d’Espai drets), s’explica que això serà degut al gran
volum de temes i vulneracions que es produeixen a la ciutat i que fa necessari una major capacitat de
reacció,
També es convé en fer una petita acta i enviar a tothom.

S’informa que els dijous de 19 a 21 hores es pot acudir a fer denúncies, aprofitant que la majoria de vegades
hi som amb la Síndica.
Es proposa:
 Visibilitzar la Comissió
 Demanar reunió urgent amb els departaments corresponents i Regidors sobre els temes següents:
Menjadors escolars i subcontractes ( l’ajuntament va signar un compromís pel qual no signaria
contractes amb empreses que vulneressin certs drets), desnonaments. Tot això recordant que no
s’estan complint els drets de la carta
 A continuació i després d’informar d’aquesta reunió a l’ajuntament per mitjà del protocol establert,
fer nota de premsa informant de les actuacions preses i reunions demanades per part de la
Comissió.
Finalment, es convoca la propera reunió en 15 dies, coincidint amb la visita del Regidor Adrià Sanchez; es
farà mitja hora abans d’aquesta.

Sense més, es dóna la reunió per acabada a les 18,55 hores del dia 8 de novembre de 2018 i es
redacta acta a partir de les anotacions preses durant la seva celebració.

