Informe de Gestió - Pla de treball 2017

1.- Formació

XIV Taller de Formació . Habitatge
Organització conjunta amb la Conselleria de de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge - 29 de maig
Instruments al servei dels ens locals per a garantir el dret de l’habitatge.
- Prestacions econòmiques d’especial urgència; Intermediació per a una segona
oportunitat (Ofideute, Chase, Sidh); Meses d’emergència.
- Ajuts ordinaris al lloguer; Habitatges de inclusió per a col·lectius específics d’entitats
del tercer sector; Borsa de mediació; Sensellarisme.
- Altres instruments legals vigents.
- Taula rodona “El Dret a l’Habitatge: una visió des de les sindicatures locals”.

Municipàlia
Organització conjunta amb la FMC. 24, 25 i 26 d’octubre.
Jornada – sindicatures / municipis “Qualitat democràtica, Ètica i Bon Govern: el paper de les
sindicatures locals". (25 d’octubre).

XI Jornades de Formació
Organització amb el suport de la Facultat de Dret de la UAB i el SEDIJ. 22 i 23 de novembre.
Drets Socials: La Renda Garantida de ciutadania i l’Habitatge
- Renda Garantida de Ciutadania: drets socials
- Sindicatures locals: els processos de renovació i la continuïtat de la tasca
- Habitatge: dificultats per garantir el dret a l’habitatge
- Dret a l’habitatge, una proposta des de les sindicatures locals

Altres convocatòries:

Civisme i convivència en l’àmbit local - IIª edició
Organitzat per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) i el Grup de recerca “Llibertat,
seguretat i transformacions de l’Estat”, de l’UAB. Maig - juny 2017.
La primera sessió del curs va ser a càrrec del síndic de Cornellà i president del FòrumSD, Sr.
Joan Barrera, sota el títol de: "El perjudici econòmic de conviure amb okupes: convivència i
aportacions a la comunitat"

Jornadas sobre la implantación de la figura del Defensor local en los Ayuntamientos
Organitzat per la Defensoría de Paterna (Valencia). Les jornades es van celebrar el dia 15 de
maig a Alacant i el dia 16 a Paterna.

Curs: Com afrontar i prevenir les discriminacions. Eines per als actors locals.
Organitzat per la Diputació de Barcelona. Octubre – novembre 2017.
El FòrumSD va participar dins del bloc de “Discriminacions i accions locals”, amb la presència
de la Sra. Mercè Balasch, Defensora del Vilatà-Vilatana d’Argentona i vocal del FòrumSD
exposant les funcions i la tasca de les sindicatures locals.

Cinefòrum - Documental "Corrupción, el organismo nocivo".
Sessió organitzada per l’Institut de Recerca de la Facultat de Dret de la UB i TransJus (Juli
Ponce) i la productora del documental: Pandora Box TV – desembre 2017.
El FòrumSD va participar en la taula rodona i debat posterior a la projecció del documental
amb la presencia del Sr. Lluís Martínez, Síndic personer de Mollet del Vallès i vicepresident del
FòrumSD

2.- Publicacions

Recull d’Informes 2016

Dossier Congrés LOIC16 (pendent impremta)

S’ha treballat un document amb un resum del
que va ser el LOIC, amb el programa,
fotografies, la declaració de Girona i un recull
de premsa, en quatre idiomes.

Monogràfic d’Habitatge
S’ha editat un monogràfic d’habitatge que va ser presentat en les darreres Jornades de
Formació.

Butlletí
Nou disseny des de desembre 2017.

3.- Comunicació
Disposem d’un Pla de comunicació pel FòrumSD amb ESSABEDE que inclou els següents punts i
que es troben en diversos moments de la seva execució i procés.
- Actualització i renovació del web
- Continguts i ús de les xarxes socials – facebook – twitter - youtube
- Disposar d’un community manager propi
- Posicionament i us domini sindicsdecatalunya.cat
- Aconseguir una presència estable als mitjans de comunicació
- Disseny i edició de la documentació del FòrumSD

4.- Treball en xarxa
Relacions Internacionals ( ILO – IIO ).
Des de la Junta es treballa amb els diversos contactes internacionals amb els objectius
següents:
- Creació d’una coordinadora internacional amb els contactes del Congrés LOIC16
- Promoure la creació d’un espai propi de treball de les sindicatures locals a l’IOI
- Estudiar la continuïtat i futures convocatòries del LOIC

Relacions amb Ajuntaments
Mantenim el treball amb un llistat de municipis prioritaris per aconseguir la implantació de la
institució. Tramesa de documentació, visites i contacte amb responsables municipals. Suport
de síndics emèrits: Vicenç Vilà, Rafael Armenteros i altres síndics/sindiques.

Ciutats Defensores dels Drets Humans 2017
Ens mantenim com a col·laboradors i hem incrementat la nostra presència al projecte. 25 de
setembre fins el 7 d’octubre. Trobada a Sta. Coloma entre les persones defensores de drets
humans convidats i les sindicatures locals.

Promoció i defensa DD.HH. de proximitat
Seguim promocionant l’increment de sindicatures que van als instituts, tercera edat i AA.VV.’s

Transparència - Bon Govern
Seguiment de la implantació del Codi ètic als municipis i de les propostes de designació del
síndic/a - defensor/a com a comissionat d’ètica: Mollet del Vallès, Igualada, Argentona i Santa
Coloma de Gramenet.
5.- Relacions institucionals
Treball en comissions
Seguim oberts en funció de cada tema i de les necessitats que puguin sortir, preveure la
incorporació de síndics – síndiques emèrits o en actiu que vulguin i puguin donar suport i
col·laborar (relacions internacionals, promoció institució amb ajuntaments i altres).

Parlament de Catalunya - Generalitat
A la espera de poder reprendre els contactes institucionals (Llei de Governs Locals, presentació
Recull d’informes al Parlament i altres).

Diputacions
Seguiment relacions i contactes institucionals: Barcelona – Girona – Lleida.

Síndic de Greuges de Catalunya
Maig i juny – 2017: recepció als ajuntaments i sindicatures del qüestionari del SGCAT per la
elaboració d’un estudi sobre “els processos d’elecció dels defensors locals i l’organització de
les sindicatures”. La carta – resposta que se li va fer arribar es va exposar la discrepància amb
la proposta, la defensa la legalitat dels processos per elegir síndic i es va recordar l’autonomia
que tenen les sindicatures per autorganitzar-se. També es va destacar que la relació i qualsevol
resposta hauria de ser a través del FòrumSD.
Setembre – novembre – 2017. El FòrumSD va presentar la seva candidatura per formar part del
Consell Assessor de la Estructura de Drets Humans de Catalunya - Síndic de Greuges de
Catalunya & Institut de Drets Humans de Catalunya). Amb data 10 de novembre se’ns va
comunicar que la nostra candidatura no va ser acceptada.
Novembre – 2017. Xarxa de l’ombudsman de Catalunya. Creació de la xarxa amb l’objectiu de
donar a conèixer les diferents sindicatures que treballen en la defensa dels drets del ciutadà a
Catalunya

FMC
Mantenim la col·laboració en la promoció i creació de la institució als ajuntaments. També el
compromís de suport amb una subvenció anual pel desenvolupament d’accions concretes del
Pla de Treball.

Universitats – Alumnat de pràctiques
Seguiment dels contactes – relació i convenis amb les Universitats: UB, UAB, Pompeu Fabra,
UdG, UdLl, URV...

COTSC - Col·legi Oficial de Treball Social
Seguim oberts a la continuïtat de les relacions i valorar espais de col·laboració i treball conjunt.

Taula del tercer sector
Reunió amb els responsables de la Taula, presidenta i direcció de la entitat per concretar un
espai de col·laboració i la signatura d’un conveni de col·laboració.

6.- Subvencions i convenis
Seguidament es presentarà l’informe econòmic de 2017

7.- Gestió, administració i altres
Reforma – actualització dels Estatuts
La junta considera que cal fer un treball més profund d’anàlisi i reflexió dels canvis que
s’haurien de proposar als estatuts i, per aquest motiu, es considera necessari retirar el punt de
l’ordre del dia de l’assemblea fins a disposar de la millor proposta possible.
Jornada de Convivència
Monestir de Poblet – 6 de Juliol. Agraïment especial al Síndic de Reus i la seva oficina per la
col·laboració en la seva organització
Reunions Junta directiva
Segon dimarts de cada mes de 11h a 14:30h - Santa Coloma de Gramenet

8.- Transparència
La pàgina web incorpora:
Dades 2016 – Informe de gestió – dades tancament comptes
Dades 2017 – Pla de Treball i pressupost

