
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL PTAC DE DILLUNS 15 DE JULIOL DE 2013 
 
1. XERRADA DIMARTS VINENT 16 –JULIOL SOBRE LA ILP DE RENDA BÀSICA. 
2. RELACIÓ AMB L’ASSEMBLEA. 
3. CAMPANYA DE DESOBEDIÈNCIA CIVIL DE SANITAT. 
4. BLOG 
5. DISPONIBILITAT DEL PTAC EN LES PROPERES SETMANES D’ESTIU. 
6. NOTÍCIES 
7. ALTRES 
 
 
1. XERRADA DIMARTS VINENT 16 –JULIOL SOBRE LA ILP DE RENDA BÀSICA. 
Xerrada hi ha hagut errades de coordinació i no hem fet difusió. 
No hem tingut el cartell per posar-ho al blog, ni al facebook. 
Tampoc ens hem coordinat per tenir les cadires i el megàfon per la xerrada. 
Necessitem vacances! Ho deixem per setembre. 
 
2. RELACIÓ AMB L’ASSEMBLEA. 
Es demana que si alguna companya de l’assemblea vol fer alguna proposta al PTAC la 
faci formalment en el nostre correu ptac.santandreu@gmail.com, així la podrem 
valorar entre totes, quedar avisades i decidir. 
 
3. CAMPANYA DE DESOBEDIÈNCIA CIVIL DE SANITAT. 
Una companya de l’assemblea ens explica de què va la campanya de desobediència 
civil en sanitat, per atendre a les persones que estan en situació irregular i els han 
deixat sense dret a rebre assistència mèdica. 
Ens demana suport, per tenir dins l’horari i l’espai del PTAC, el punt d’informació per la 
campanya de desobediència de Sanitat Universal. Ens sembla molt bé. També farà un 
post per penjar en el blog.  
En la difusió de la campanya es posarà el logo del PTAC, així com es farà servir el 
telèfon del PTAC i es derivaran les trucades de la persona interessada a qui s’encarrega 
del tema. 
Un company informa a la companya de dos entitats a Sant Andreu que treballen el 
tema de migració, per poder demanar-les suport. Una altra companya informa de dos 
llocs on es fa casal d’estiu per fer difusió. 
 
4. BLOG 
Una companya proposa fer un post sobre el nou edifici okupat per la PAH i penjar el 
manual de com okupar un edifici de la PAH. 
Una companya proposa fer un post de l’activitat que estem fent en el PTAC. 
 
5. DISPONIBILITAT DEL PTAC EN LES PROPERES SETMANES D’ESTIU. 
El Facebook i el correu estarà en funcionament. 
Passem a parlar sobre la disponibilitat en les properes setmanes d’estiu, per obrir o no 
el punt. En el mes d’agost, tanquem el PTAC, encara que el telèfon estarà operatiu. 
 
6. NOTÍCIES 



Notícies sobre les naus del Poble Nou: desallotjaran les naus del carrer Puigcerdà entre 
el 24 i 28. Diuen des de l’ajuntament que tractaran de trobar una solució pels habitants 
de les naus. Tenim la informació en el mail i es farà un post.  
 
Una companya parla d’un cas d’un acomiadat, que va derivar a una de les nostres 
advocades. Seria el nostre segon cas. Continuarà. 
 
Una companya de l’assemblea també necessita recolzament, sembla ser que és un 
acomiadament tàcit, sense donar-li el dret a informació.  
L’advocat que hi ha avui de guàrdia l’assessora i li comenta que ha de fer una sol·licitud 
per escrit a l’empresa demanant informació de la seva situació laboral i que el proper 
dilluns porti els papers necessaris (contracte, nòmines...) També ens passarà un mail 
explicant els fets per poder fer seguiment del cas i sobre tot poder-li passar a l’advocat 
que vindrà el proper dilluns. Fem l’escrit de reclamació d’aquesta informació in situ, 
amb un ordinador que em portat i se li envia per mail aquesta nit. 
 
* Com que la companya que està prenent acta amb l’ordinador, es posa a fer l’escrit 
per la companya amb el conflicte laboral (que és més urgent) passa a prendre acta un 
altra companya i continua així: 
 
7. ALTRES 
Un company de l’assemblea ve amb la proposta  de fer tallers per fer currículums, etc, 
que es discuteix: 

- hi ha persones que opinen que la gent ja sap fer currículums i no cal 
assessorament. 

 - hi ha persones que opinen no ........... fer-lo com PTAC. Si ve algú. 
 - com es pot donar recolzament en un moment donat. 
 - es decideix que no es farà l’assessorament per fer currículums. 
 - es revisarà d’aquí un temps aquesta proposta. 
 - no són els objectius del PTAC. 
 - la majoria opina que no es fa aquesta proposta. 


