Acta de la reunió de l’Espai Drets Ampliada amb la Comissió de Drets del Consell
d´Enitats (EDDHST) realitzada a Plaça del Tint, 4 (Casal Cívic Ca N'Aurell, Sala de
reunió 2), el 17 de Maig del 2018. Comença la reunió a les 19:00 hores

ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Assisteix (nom)
Joan Vila
Joan Tamayo
Manel Ibars
Ramón Clariana
Gemma Tomé
Dolors Frigola
Beta Marqués
Magda Farrés
Rosa Egea
Miguel Hidalgo

Entitat
Prou Barreres
Observatori Drets Socials
Iaoflautes
FAVT
Col.lectiu Treball Sòcial
Terrassa
Consell d´Entitats Grup
Dinamització
Institut drets humans de
Catalunya
Consell d´Entitats Grup
Dinamització.
Avv. Can Palet

Acords:
1. Imprimir exemplars del Conveni entre l´Ajuntament de Terrassa i l´Espai per la
Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa, per la constitució de la
Comissió Ciutadana de seguiment i impuls de la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans de la Ciutat.
I també imprimir exemplars del reglament de funcionament intern de la
Comissió Ciutadana.
Les copies es faran en copisteria amb costos a càrrec de la FAVT i es donaran a la
pròxima reunió.
2. SOBRE MILLORA I ORGANITZACIÓ DE LA COMISSIÓ CIUTADANA

Es proposa fer en les setmanes vinents una convocatòria especifica com a Comissió
Ciutadana i en la reunió s´actualitzaran els membres de la Comissió definint si hi ha
representant d´entitats que vulguin entrar a la Comissió.
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Es proposa demanar una reunió amb l´Alcade com a Comissió Ciutadana, ja que existeix
vulneracions dels Drets de la Ciutadania, aquesta reunió se li donaria visibilitat a través
dels mitjans de comunicació.

APORTACIONS DE LA SÍNDICA:

La Síndica informa de la greu situació que estan patint els ciutadans i ciutadanes que
estan demanant la Renda Garantida Ciutadana, ja que s´estan denegant gran part de les
sol·licituds amb respostes de l´administració. Amb la qual cosa li repercuteix la seva feina,
ja que ha de tramitar d´una forma massiva de la ciutadania.
L Espai Drets i la Síndica considerem que el Col·legi d´Advocats hauria de fer una actuació
d´urgència d´acord amb l´ajuntament.

3. CONSELL CIUTADÀ SOBRE EL CONSELL I EL PARLAMENT CIUTADÀ

1. Es considera necessari potenciar el treball en xarxa.
2. També és imprescindible millorar la comunicació, perquè la molta feina feta en el
II Parlament Ciutadà no ha sortit als mitjans de comunicació, ja que només
Malarrassa tenia la informació.
3. Es considera convenient que els diferents col·lectius que van presentar les
mocions de drets en el II Parlament Ciutadà siguin les que presentin les mocions
en el Ple Municipal.
4. Les estratègies que refereixen a lo exposat s´han de treballar i definir en la
pròxima reunió del Consell d´Entitats que es farà el proper dissabte 20 de maig.

Sense més, es dóna la reunió per acabada a les 21.00 hores del dia 17 de Maig de 2018 i
es redacta acta a partir de les anotacions preses durant la seva celebració.
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