PONENCT A (~:

fl. PROGRAMA. B) ADMINrSTRACrO. PRINCTPIS ... : A) IGUALTAT DE TOTS
ELS CIUTADANS (NO DfSCRIMINACI0 ...). ADICCIO O'UNA "OFICINA DE
NO OrSCRIMINACIO".

Preservar els elrets ele tothom en qualsevol actuaci6 de discriminaci6 de particulars,
empreses 0 Institucions referent als Drets Civils, es un eleure que un Comll progressista
no pot obviar pels propis principis dels Drets Humans. En base aixo, proposem la
creaci6 el'una Oficina ele No Discriminaci6 (OND), com a servei especialitzat de tot un
programa global de defensa ele la ciutadania i com a punt de referEmcia i observatori de
les discriminacions a la Parroquia-cilltat.
"L'Oficina de No Discriminaci6" basaria les seves linies d'actllaei6 en:
a) [nformar, formar i sensibilitzar en tot al10 que faei refen'mcia a la igllaltat de
drets.
b) Informal' sobre les entitats i serveis de la Parro(}nia-Ciutat per a la elefensa dels
elrets de les persones, les activitats i els actes que s'organitzell, els tnlmits i
gestions mes habituals per accedir a la igua1tat ele drets.
c) Exercir la [unci6 mediaelora en les queixes per discriminaci6 entre les persones,
o entitats que cregllin han estat discrim inades per particulars, empreses 0
r nstitucions.
cl) Oferir assessorarnent juridic per a la tramitaci6 de denlmeie. per discriminaci6,
assegurant la confic1enciahtat de l'expedient.
e) Fomentar el reconeixement de les parelles de fet (heterosexuals i homosexuals).
f) Demanar que les empreses 0 entitats que estableixin contractes i/o convenis amb
el Conui tinguin un Codi Btie 0 Llibre d'Estil on s'hi vegin reflectits aquests
drets.
g) Treballar conjuntament amb el "Raonador del Ciutada" per difondre el
coneixement de les actuacions comunes i recolzar-se davant de qnalsevol
atemptat a la dignitat de les persones.
h) Instar als Comuns a que fonnin pmt de l' Acusnci6 particular en aquells
processos judicials que aix! ho requereixin per les seves especials
earacterfstiques i referents a actes xenofobs, sexistes 0 que promoguin actituds
intolerants amb el prol"sme, generats a la Parroqllia-Cilltai.
Per tot aixo diem que:
En I'apartat a) igllaltat de tots els ciutadans (no discriminaci6 ...) s'afegeixi Ia creaci6
d'una "Oficina de No Discril1inaci6" (OND) en cada Comll en base als criteris
exposats.

Andoff(l !<l Vel!<t,als vint-i-un dies delmes de juny de l'any dos mil tres.
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