
 

 

 

XIX TROBADA ASSEMBLEA – SANTA COLOMA DE GRAMENET  

28 DE MARÇ DE 2017 

 

Informe de Gestió – Pla de Treball 2016 

 

I.- Formació 

 

Congrés Internacional de Defensors Locals – LOIC 16 - “Pensem globalment – Actuem 

localment”. 

Dades assistents:   
 
- 200 assistents, 137 congresistes, 60 sindicatures, 11 nacionalitats 

 
o Sudamèrica: Argentina (2), Colòmbia (1) 
o Europa: Bélgica (5) – Bulgaria (1) – França (4) - Holanda (1) – Islàndia (1) – Suïssa 

(1) – Serbia (1) 
o Altres: Ucrània (1), Tunis (1) 
o Resta de l’estat: Granada, Palma, Paterna, Menorca, Requena, Segovia, Vitòria-

Gasteiz 
 

Fem aquesta valoració tenint en compte els resultats de l’enquesta de valoració que es va fer 

arribar a tots els congressistes (137) i de la qual ens disposem de 73 respostes (53 %). 

Presència de sindicatures i convidats: 

Objectiu assolit - presència institucional al màxim nivell: President de la Generalitat, Alcaldessa 

de Girona, President de la Diputació de Girona, Consellera de Governació, Vicepresident del 

Parlament de Catalunya, Representació de la Comissió Europea a Catalunya, FMC-FEMP, ACM, 

Grups Parlamentaris, Regidors, Alcaldes... 

A nivell internacional: Associació de Mediateurs de França i altres síndics/ques europeus: 

Gante – Suïssa, Bélgica, Holanda, Islandia, així com el contacte amb l’ILO – Llatinoamèrica.  

Aquests mateixos contactes serviran per a reivindicar el paper i l’espai propi de les sindicatures 

locals davant institucions com el mateix IOI.   

 

Continguts: 

Valoració positiva dels continguts proposats i dels ponents.  

 



 

 

Recerca i gestió d’ingressos i subvencions extraordinaris:  

Fundació Agbar: Patrocini per un import de 12.500,- € 

Ajuntament de Girona: Despesa total de 12.297,23 € del Congrés (Palau de Congressos).  

Diputació de Girona: Subvenció ordinària de 8.000,- € i una segona subvenció extraordinària de 

10.500,- € 

Diputació de Lleida: increment de la subvenció fins a 8.000,- (+ 2.000,- €) pel Congrés. 

ACM: per primera vegada, una subvenció per un import de 3.750,- € 

 

Quant a la Secretaria:    

Valoració positiva del treball dut a terme per Plural Comunicació – Mª Jose Velasco i Èlia 

Velasco: gestió de les inscripcions, relació amb els congressistes, facturació, tramesa de 

documentació i invitacions als ajuntaments, seguiment i control de la logística: espais, Palau de 

Congressos, càterings, restauració, allotjament i altres. 

Plural Comunicació destaca que el LOIC16 ha estat un congrés amb una bona previsió de 

temps, i una dinàmica de treball ben repartida i estructurada.  

 

Quant a la Comunicació:  

Destaquem el bon treball fet per Essabedé Comunicació: Marc Sabater i Òscar Gómez. 

Dissenys, imatge gràfica i la gestió de la comunicació. S’han aconseguit més d’una cinquantena 

d’impactes comunicatius, la majoria de gran valor (més de 400 piulades twitter). Amb 

Essabedé es van convocar dues rodes de premsa i es van emetre set notes de premsa  a més 

del intensiu a través de les xarxes socials.  

Els resultats comunicatius del Congrés demostren que el FòrumSD té un bon potencial 

comunicatiu i que convé aprofitar la inversió feta en termes de marca, el que suposa que cal 

aprofitar el moment per posicionar el FòrumSD com un actor important i a tenir en compte, 

comunicativament parlant, en els temes que siguin de la seva competència.  

 

Valoració – resum:  

Valorem com un èxit la celebració d’aquest I Congrés i el que això ha suposat pel FòrumSD en 

clau d’aconseguir el reconeixement i una millor valoració de l’espai i el paper de les 

sindicatures locals.  

 



 

 

Agraïments:   

Tots els membres del FòrumSD pel suport unànime pel projecte que va atorgar aquesta 

mateixa assemblea i la Junta Directiva. 

Les persones que, a més dels propis membres de la Junta, es van incorporar al Comitè 

Organitzador: 

Mª Assumpció Vilà - Síndica de Barcelona 

Marino Villa - Adjunt a la Síndica de Greuges de Barcelona 

Lluís Martínez - Síndic personer de Mollet del Vallès 

Josep Escartin - Síndic de Greuges de Sabadell 

Martin Gartziandia - Sindico Defensor Vecinal de Vitoria – Gasteiz 

Leire Zugazua - Adjunta al Síndico Defensor Vecinal de Vitoria – Gasteiz 

Rita Passemiers - Síndica de Gante 

Carlos Constenla - President de l’Instituto Latinoamericano del Ombudsman 

David Bondia - President de l’Institut de Drets Humans de Catalunya 

Isabel Marquès - ex-síndica i membre de l’Institut de Drets Humans de Catalunya 

Rafael Armenteros – síndic emèrit de Tiana 

Sara León – ex-tècnica de la Oficina del Síndic de Palamós 

I els nostres tècnics: Carina Peracaula (Girona), Muntsa Costa i Toni Martínez (FòrumSD). 

 

 

XIII Taller de Formació – 13 d’abril – Sabadell   

 

Les recomanacions del Síndic/a: equitat i seguretat jurídica  

Conferència inicial: Ramón Llorente, Juli Ponce (UB), Laura Diez (UB) i David Cabezuelo, 

(Secretari de l’Ajuntament de Sabadell) - exposició del problema, anàlisi de la normativa i  

alternatives des del mateix marc normatiu per tal que els ajuntaments tinguin en compte les 

recomanacions del Síndic/a.  

Sessió de la tarda - Jesús Sánchez Lambás, membre de Transparència Internacional. 

Mecanismes, dinàmiques i actituds que es poden promoure a l’administració local per 

aconseguir millors pràctiques en termes d’informació a la ciutadania i per aconseguir 

processos més clars i transparents en la gestió dels pressupostos públics 

 



 

 

Altres convocatòries: 

 

Oficina Antifrau – FMC 

Jornada - el paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció  

21 de gener. 

 

Jornada Tècnica Comarcal sobre subministraments bàsics – Palamós 

30 de juny – organitzada conjuntament pel Consell Comarcal del Baix Empordà, l'Ajuntament i 

el FòrumSD. Oberta als ajuntaments del territori. 

 

Síndic  de Greuges de Catalunya  

- 16 de març - El Dret als Subministraments bàsics 

- 12 de maig – La coacció administrativa 

 

 

Altra Formació: 

Treballem amb la Facultat de Dret de la UAB pel disseny d’un curs de formació sota el títol de 

“Sindicatures locals i dret a la ciutat” amb una visió interdisciplinar on es pugui integrar la 

experiència i treball de les sindicatures locals al voltant dels drets de ciutadania, el bon govern 

i la transparència.  

El curs s’adreçaria a l’alumnat de la UAB, ja sigui de la mateixa Facultat de Dret com de la resta 

de facultats amb qui podríem col·laborar.  Segon semestre del curs 2017-2018 

 

II.- Publicacions  

Recull d’Informes 2016 

Tot i que enguany no s’ha fet una presentació formal al Parlament s’ha lliurat igualment un 

exemplar a tots els membres del Parlament acompanyat d’una carta del president amb la 

informació del Congrés LOIC16 i la invitació per assistir a la inauguració. 

 

Col·lecció Documents 

Pendents de trobar formes de dinamitzar i elaborar documents. 



 

 

 

Butlletí Punt de Trobada 

Butlletí núm. 24 - juliol 2016 

Butlletí núm. 25 - Especial Congrés - Octubre 2016 

Butlletí núm. 26 - Desembre 2016 

  

Articles en premsa - 2016 

Elaboració i tramesa de 9 articles.  

21 gener - Dia europeu de la mediació: Carles Dalmau 

27 de gener - Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust: Josep Ibars 

8 de març - Dia Internacional de la Dona – Joan Barrera 

21 de març - Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació: Bertrand Hallé 

7 d’abril - Dia Mundial de la Salut – Rosa M. Sánchez 

23 d'abril - Dia Internacional del Llibre: Pere Pagès 

23 de juny - Dia de les Nacions Unides per a l’Administració Pública: Ramón Llorente 

29 d’octubre - Els drets de proximitat i el Congrés Internacional de Defensors locals – Lluís 

Martínez 

10 desembre - Dia dels Drets Humans – Ramón Llorente 

 

Presentació Manifest   

“En defensa de la dignitat de les persones, pel dret a l’habitatge i els subministraments bàsics” 

– Maig de 2016.  Donat a conèixer amb motiu de la suspensió pel Tribunal Constitucional de la 

Llei 24/2015. 

“Els síndics i defensors locals, des de la evidència del problemes que afecten als nostres 

conciutadans, que no disposen de recursos per fer front les obligacions derivades de 

l’habitatge o cobertes les necessitats de subministraments tant bàsics i essencials com  la 

electricitat, l’aigua o el gas, veiem amb preocupació i indignació la suspensió de la llei 24/2015, 

per les greus conseqüències que se’n deriven per a les persones necessitades i pels nostres 

ajuntaments. Aquesta suspensió deixa sense algunes eines molt importants a les 

administracions públiques, i especialment als ajuntaments, per a poder garantir la defensa del 

dret constitucional a poder disposar d’un habitatge sota unes mínimes condicions de dignitat.” 

 



 

 

III.- Comunicació 

 

Renovació imatge FòrumSD 

 

 

 

Presència a Ràdio Estel:  

Programa mensual “estem amb tu”. Assisteix de forma fixa la Síndica de Barcelona, Sra. 

Assumpció Vila i altres síndics-sindiques locals: Carles Dalmau, Joan Barrera, Vicenç Mazón, 

Josep Ibars, Isabel Marques, Josep Escartin. 

 

 

IV.- Treball en xarxa 

 

Comissió de Relacions externes / Jornades Formació 

Contacte amb ILO – IIO Europa, especialment pel Congrés – LOIC16 – Els Srs. Josep Escartin i 

Lluís Martínez, membres d’aquesta Comissió,  es van incorporar al Comité Organitzador del 

Congrés, també amb l’especial suport del Sr. Bertrand Hallé. 

 

Comissió de relacions amb Ajuntaments 

Agraïment especial als síndics emèrits, Sr. Vicenç Vilà i Sr. Rafael Armenteros per la seva 

col·laboració i implicació en aquesta tasca. 

Tercer trimestre de 2015 i 2016 - contactes i visites a diversos ajuntaments per tal de 

promocionar i fer conèixer la figura del Síndic local. Fins ara s’ha contactat amb un total de 85 

ajuntaments i s’han fet un total de 44 entrevistes. 

 

 

 

 



 

 

Ciutats Defensores dels Drets Humans 2016 

Del 26 de setembre al 8 d’octubre. Trobada – Defensors / FòrumSD: 27 de setembre 

Els Ajuntaments que han participat al projecte són: Barberà del Vallès, Castelldefels, El Prat de 

Llobregat, Esplugues, Gavà, Girona, Granollers, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, Sant 

Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Terrassa 

i Viladecans.  

També són organitzadors la CEAR (Comissió Catalana d’ajuda al refugiat), l’Institut de Drets 

Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional per la Pau. També hi col·laboren 

institucions com la Casa Amèrica de Catalunya, el Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament, l'AMB i la Diputació de Barcelona, a més del propi FòrumSD. 

 

Promoció i defensa DD.HH. de proximitat 

Incrementar el nombre de sindicatures que fan activitats sobre el coneixement de la institució i 

dels Drets Humans a l’àmbit de l’ensenyament – escoles i instituts.   

És una de les accions destacades de promoció del coneixement de la institució que es  

desenvolupa com part del conveni entre el FòrumSD i la Diputació de Barcelona 

 

  

V.- Relacions institucionals 

 

Parlament – Presidenta i parlamentaris:  

18 de gener 2016 – Audiència de la Presidenta a la Junta Directiva  

Setembre de 2016 - Lliurament del Recull i tramesa de la invitació general pel Congres a 

tots/totes. 

Octubre de 2016 - Presidents/tes de grups: tramesa d’una segona invitació pel Congrés 

Llei de Governs Locals – El parlament no ha fet al 2016 cap acció per la elaboració de la futura 

Llei.  

 

Generalitat 

Presència del President Puigdemont en la inauguració del Congrés LOIC16  

Futura Llei de Governs Locals - Sra. Meritxell Borràs - Consellera de Governació, 

Administracions Públiques i Habitatge - compromís per incorporar les propostes del FòrumSD a 

la Llei.  



 

 

Diputacions 

Seguiment del contacte i relació amb les tres Diputacions: Barcelona,  Girona i Lleida. 

Diputació de Tarragona: continuïtat dels contactes. 

 

Síndic de Greuges de Catalunya 

Dificultats a l’hora de mantenir un treball amb xarxa i en termes de bilateralitat.  

Carta del President, Sr. Ramón Llorente al Sr. Rafael Ribó.  

 

IOI – Seminari – Reptes actuals dels Drets Humans – L’Ombudsman davant les amenaces 

26 – 27 d’abril – Barcelona 

Assisteixen al seminari com a convidats de l’IOI el Sr. Ramón Llorente (a data d’avui membre 

oficial de l’IOI) i el Sr. Joan Barrera.  

Com a membre de l’IOI assisteix la Sra. M. Assumpció Vilà – Síndica de Barcelona. També la 

Sra. Rita Passemiers, Defensora de Gante. 

En aquest seminari es va fer el lliurament a la presidència de l’IOI d’un dossier amb la 

informació del nostre FòrumSD, la convocatòria del Congrés LOIC16 i una invitació pel seu 

president.  

 

FMC / ACM 

Suport i participació de les dues entitats pel Congrés LOIC16.  

Llei de Governs Locals: acord i suport a la proposta del FòrumSD.  

 

FEMP 

Trobada amb el president i el secretari general per aconseguir la seva col·laboració en la 

difusió de la Institució i proposar la organització d’alguna jornada o sessió de formació. També 

van estar convidats al Congrés LOIC16. 

 

Alumnat de pràctiques – Conveni amb la Facultat de Dret de la UB 

Es manté el contacte i la relació amb la UB - professor Juli Ponce.   

Sindicatures que s’ha ofert com a lloc de pràctiques pel curs 2016/2017: Mollet del Vallès, 

Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Valles, Igualada, Cornellà de Llobregat i Lleida. 



 

 

II Congrés de Serveis Socials 

9 – 10 de novembre. Organitzat pel Col·legi Oficial de Treball Social, el Col·legi Oficial de 

Psicologia, el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials i el Col·legi de Pegagogs de Catalunya.    

Presència del FòrumSD com a ponent dins d’una taula parlant de “la violència institucional” 

envers la ciutadania i el paper del síndic/a local. 

 

Presència al Congrés ACUSTI - CAT 

28 d’abril. El ForumSD va participar en el plantejament d’un “dilema” dins del 1er Congrés 

Català d’acústica, AcustiCat, celebrat a Sabadell i organitzat per el Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 

Sabadell i l’Associació Catalana de Consultors Acústics.  

La participació del FòrumSD es va concretar al dilema anomenat “Medició o mediació?” on es 

va voler reflexionar sobre si les medicions, les mesures correctores i les sancions són la única 

mesura que pot prendre l’administració local per tal de solucionar una problemàtica de sorolls.  

Com a ponents van intervenir el Sr. Josep Ibars i el Sr. Carles Dalmau. La Sra. Muntsa Costa va 

presentar la taula com a gestora del dilema i moderadora. També s’ha publicat un article al 

núm. 23 - abril a juny de 2016 - de la revista Ambiental amb la signatura de la Muntsa Costa i 

sota aquest mateix títol de "Medició o mediació?" 

 

 

Diàlegs d'Estiu - Conselleria de Transparència de la Generalitat Valenciana 

22 de juliol - Jornada: “Defensories municipals de veïns”, inclosa dins de la programació 

“Diàlegs d’Estiu” amb l’objectiu de promoure els valors cívics necessaris per al 

desenvolupament d'una democràcia avançada i reflexionar col·lectivament –amb la 

participació de la ciutadania– sobre els reptes que això implica. També amb l’objectiu de 

promoure la extensió i implantació de la institució en els municipis de la Comunitat valenciana.  

A la taula hi van participar la Sra. Nuria García Gil, Defensora de Aspe (Alacant), el Sr. Miguel 

Lloret Miñana, Defensor de Gandia (València), la Sra. Mª Antonia Moreno, Defensora de 

Paterna (València), amb la presència del Sr. Ramón Llorente, en representació del FòrumSD. La 

taula va ser presentada per la Sra. Aitana Mas, Directora general de Transparència i 

Participació de la Generalitat Valenciana (convidada i present posteriorment a la inauguració i 

primer dia del Congrés de Girona).  

 

Jornades "La nostra ciutat - espai per gaudir els nostres drets"  

28 – 29 d’octubre – Hospitalet de Llobregat 

Organitza l'Institut de Drets Humans de Catalunya i Ajuntament de l’Hospitalet 



 

 

Participació del president, Sr. Ramón Llorente en la sessió sota el títol de “Drets i deures a la 

ciutat, el nostre paper com a habitants i les obligacions de les autoritats” i s'emmarca dins de 

les reflexions respecte la promoció i la possible implantació de la institució del síndic/a 

municipal a la ciutat. 

  

 

VI.- Economia 

 

El tresorer, Sr. Josep Ibars, exposarà seguidament com un punt separat  el tancament dels 

comptes 2016.   

 

VII.- Gestió, administració i altres 

 

Jornada de Convivència – 7 de Juliol - Palamós 

Agraïment a l’Ajuntament de Palamós, als membres de la seva Oficina i el seu Síndic, Sr. David 

Sagrera per l’acolliment, la organització i el programa que ens van preparar. 

La trobada es va fer a Palamós, amb l’assistència de 55 persones vinculades a les diferents 

sindicatures. En el Museu de la Pesca vàrem ser rebuts pel Sr. Francesc Subirats, Regidor de 

Cultura de l’Ajuntament i el Síndic de Palamós, Sr. David Sagrera. Amb la Sra. Glòria Ñaco, 

tècnica de patrimoni del museu, vàrem iniciar un recorregut per la vila, repassant alhora la 

història de la ciutat i els seus principals elements patrimonials. El passeig va finalitzar amb una 

visita al Museu de la Pesca i el dinar fet a “L’Espai del Peix”, l’aula gastronòmica del museu, on 

vam poder tastar diversos plats de peix cuinat seguint la tradició i les receptes que es feien a 

les barques de pesca. 

 

Junta Directiva:  

Reunió mensual - algunes reunions s’han combinat amb les convocatòries del Comitè 

Organitzador del Congrés LOIC16. 

Presència - en la mesura del possible - d’algun membre de la Junta en les presentacions dels 

Informes als plenaris.  

Presència a d’altres actes i convocatòries diverses que arriben al FòrumSD per part 

d’institucions i/o entitats. 

 

 

 



 

 

VIII.- Transparència 

 

La pestanya de la web incorpora la següent informació: 

Dades 2015 – Informe de gestió – tancament comptes 

Dades 2016 – Pla de Treball i pressupost 

 

 


