
PROPOSTA D’ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER 
L’ADOPCIÓ DEL DECÀLEG DE DRETS HUMANS PER A 

AJUNTAMENTS PROPOSAT PER AMNISTIA INTERNACIONAL  
APROVAT  
 
Amb la finalitat de contribuir a la promoció i defensa dels drets humans, des d'Amnistia 
Internacional Catalunya s’ha presentat el Decàleg de drets humans per a ajuntaments, 
on senyalen les prioritats que, segons aquesta organització, haurien de guiar l’actuació 
de les corporacions municipals al llarg de la present legislatura. Des d'Amnistia 
Internacional consideren que les autoritats públiques han de mantenir una política 
oberta amb la societat civil per tal de desenvolupar legislació i implementar mesures 
que garanteixin la promoció, protecció i respecte dels drets humans. 
 
El paper de les administracions locals és essencial per al respecte i la protecció dels 
drets humans. D'una banda, ostenten competències en àmbits que afecten 
directament els drets de les persones, ja que les administracions locals són els primers 
interlocutors per a les víctimes de les vulneracions de drets humans en la cerca de 
protecció i justícia. D'altra banda, a través de les seves actuacions com a agents 
d'acció exterior, les entitats locals poden assumir un paper fonamental en la defensa 
dels drets humans al món.  
 
Així doncs, acceptem el suggeriment d’Amnistia Internacional Catalunya perquè tots 
els membres d’aquest consistori contemplin aquest decàleg proposem que la  Junta de 
Portaveus de l’ Ajuntament de Terrassa adopta els següents acord: 
 
 
 
1. Incorporar la defensa dels drets humans com un eix transversal en les 
relacions amb les autoritats d'altres països , on es cometen greus violacions de 
drets humans. Cal assegurar la incorporació dels drets humans en les agendes 
polítiques i el seu tractament en totes les trobades bilaterals, en el marc dels acords i 
convenis aconseguits. 
 
2. Impulsar iniciatives institucionals per influir en els principals reptes globals en 
matèria de drets humans , com per exemple promoure mocions municipals que 
abordin els desafiaments universals en l'àmbit dels drets humans com ara la pena de 
mort, la tortura o els drets de les dones al món. 
 
3. Promoure el reconeixement i el suport públic a la t asca de les defensores i 
dels defensors de drets humans al món , així com el suport a les víctimes de 
violacions dels drets humans. Amb aquesta finalitat, per exemple, es poden elevar 
peticions de suport a les ambaixades dels seus països d'origen. Cal prestar especial 
atenció als col·lectius més vulnerables com són les dones, víctimes de violència de 
gènere, de violència sexual o de tràfic de persones; la Infància; els presos de 
consciència i les persones LGBTI. 
 
4. Garantir que les empreses  amb les quals es contractin serveis i subministraments 
adoptin polítiques de respecte dels drets humans i apliquin procediments per 
assegurar l'avaluació dels riscos i impactes de la seva activitat a qualsevol part del 
món on actuïn. 
 
 
 
 



 
 
5. Promoure la formació i sensibilització dels profess ionals dels diferents àmbits 
(sanitari i policial) que intervenen en la lluita c ontra la violència de gènere , i 
dotar-los de la preparación necessària en matèria d'informació, d'atenció i de tracte a 
les víctimes. Cal habilitar els recursos suficients per a què les dones puguin obtenir 
protecció i justícia de forma efectiva davant de la violència de gènere, així com 
aconseguir el compromís de les autoritats públiques de no dur a terme més retallades 
pressupostàries en aquest àmbit. 
 
6. Elaborar i implementar protocols d’actuació de llui ta contra el racisme i la 
discriminació  que tinguin com a finalitat l'eliminació de fenòmens com la xenofòbia, la 
discriminació religiosa i la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere en 
tots els àmbits de la societat. Cal garantir que les persones immigrants no són objecte 
de discriminació en el contacte directe amb les administracions locals, especialment 
pel que fa a l'accés al padró per part de persones en situació administrativa irregular. 
 
7. Instar les autoritats supramunicipals a promoure me sures legislatives que 
assegurin la universalitat del dret a la salut sens e cap tipus de discriminació . És 
per això que han d'eliminar les restriccions d'accés a l'atenció sanitària de les persones 
migrants en situació administrativa irregular, com a conseqüència de l'entrada en vigor 
del Reial decret Llei 16/2012. 
 
8. Garantir la realització efectiva del dret a un habi tatge adequat, assequible i 
accessible, configurant l'accés a l'habitatge, no pas com un bé de consum, sinó com 
un dret de naturalesa social. En particular, ha de posar-se fi als desallotjaments 
forçosos i desenvolupar de manera urgent mesures en matèria d'habitatge social. 
 
9. Assegurar que la formació en drets humans constitue ix un component 
essencial i obligatori en la preparació de les poli cies locals . Introduir principis i 
normes de drets humans en les instruccions i en els protocols adreçats als agents. Així 
mateix, cal establir mecanismes per a la investigació exhaustiva, imparcial i efectiva 
per garantir la rendició de comptes dels agents que cometin violacions de drets 
humans. També és necessari aplicar les normes i les salvaguardes reconegudes 
internacionalment per protegir les persones de la tortura i els maltractaments. 
 
10. Garantir, protegir i facilitar el dret a la llibert at de reunió pacífica . Cal 
assegurar que les ordenances municipals no suposin una limitació injustificada 
d'aquest dret, o una extralimitació d'allò que preveu la normativa reguladora del dret a 
la llibertat de reunió. Demanem que no se sancionin els manifestants per l'exercici 
pacífic dels seus drets. 
 
 


