Pla de treball 2017
Eixos principals

Introducció

1.- Formació
XIV Taller de Formació
Tema: Habitatge.
Proposta d’organització conjunta amb la Conselleria de de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge.
Data: 25 de maig
Lloc: a determinar

Municipàlia – Jornada oberta – sindicatures / municipis
Tema: sindicatures - transparència - codi d’ètica.
Inclusió d’una sessió d’un matí dins de la programació de Municipàlia. Organització
conjunta amb la FMC
Data: 25 d’octubre (Municipàlia: 24, 25 i 26 d’octubre).
Lloc: Lleida – Palau de Congressos

XI Jornades de Formació
Tema 1: a determinar
Tema 2: Dret a la informació (amb el Col·legi de periodistes)
Data: 22 i 23 de novembre
Lloc: a determinar

Curs - “Sindicatures locals i dret a la ciutat” - FòrumSD / UAB
Oferir una visió i una formació interdisciplinària des del Dret, la Sociologia, les Ciències
Polítiques, el Periodisme i la mateixa realitat dels síndics/ques i defensors/es locals.
Adreçat de forma oberta a alumnat universitari i membres del FòrumSD
Dates: segon semestre del curs 2017-2018
Lloc: a determinar

Altres convocatòries d’interès:
SGCat
FMC / ACM
Universitats
IDHC

2.- Publicacions
Recull d’Informes 2016
Recollida de dades – termini – fins el 30 d’abril
Elaboració i edició: 1 maig – 16 juny
Publicació: 30 de juny
Presentació al Parlament – (del 3-7 juliol - primera quinzena segons disponibilitat)

Dossier Congrés LOIC16 (substitueix recull formació)
Continguts: a determinar
Publicació: primera setmana de maig

Dossier Ajuntaments
Reeditar dossier
Inclusió d’argumentari per a la elecció i renovació dels síndics – defensors

Col·lecció Documents
Seguirem buscant formes de “dinamitzar” i elaborar documents

Butlletí Punt de Trobada
Núm. 27 – 21 d’abril
Núm. 28 - 27 de juliol
Núm. 29 – 20 de desembre

3.- Comunicació
Propostes:
Disposar d’un Pla de comunicació pel FòrumSD
- actualització i renovació del web
- Continguts i ús de les xarxes socials – facebook – twitter - youtube
- Posicionament i us domini sindicsdecatalunya.cat
- Aconseguir una presència estable als mitjans de comunicació

Articles en premsa
Cal concretar redactors pels “dies Internacionals”
També hauríem de poder fer altres articles d’interès i opinió sobre l’actualitat signats
per síndics - defensors locals així com també algun manifest elaborat pel mateix
FòrumSD.

4.- Treball en xarxa
Relacions Internacionals ( ILO – IIO )
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
Assenyalar municipis prioritaris per aconseguir la implantació de la institució

Ciutats Defensores dels Drets Humans 2017
Ens mantenim com a col·laboradors.
El projecte es troba en fase de redefinició. Possibilitat d’estudiar una col·laboració més
estreta amb algun aspecte concret (ex: promoció de la creació de sindicatures locals en
alguna població).

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

Presentació descentralitzada Recull d’Informes
Presentació a Girona - 11 de juliol
Presentació a Lleida - data a determinar
Presentació a Tarragona - Reus - data a determinar

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.
5.- Relacions institucionals
Treball en comissions - (prèvia de caràcter “transversal)
En funció de cada tema i les necessitats que puguin sortir, preveure la incorporació de
síndics – síndiques emèrits que vulguin - puguin donar-nos suport i col·laborar.

Parlament de Catalunya
Manteniment de la relació amb la presidenta i els grups parlamentaris (elaborar un
calendari de reunions per mantenir el contacte i presentar la Declaració de Girona i un
recordatori de les propostes a la Llei de Governs Locals)
Seguiment dels treballs que es puguin començar per a la futura Llei de Governs Locals
Presentació i distribució del Recull d’informes (setmana del 3 -7 de Juliol – a confirmar
amb el calendari i disponibilitat del Parlament)
(condicionat i ajustat al calendari parlamentari)

Generalitat
Manteniment de la relació amb el President de la Generalitat
Sra. Meritxell Borràs - Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
- Seguiment propostes Llei Governs Locals / Problemàtica de l’Habitatge.
Sr. Raül Romeva - Conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència –
Seguiment del desenvolupament del marc normatiu i reglaments de les Lleis de
Transparència: inclusió i reconeixement als reglaments de la realitat i el paper de les
sindicatures locals als reglaments de la Llei i com a comissionats d’ètica.

Ajuntaments
Seguiment – contactes - creació de la institució a nous ajuntaments
Definició d’ajuntaments prioritaris – estratègies i seguiment

Diputacions
Seguiment: Barcelona – Girona – Lleida
Seguiment Tarragona
Cercar suport en la promoció de la institució – presència del FòrumSD en alguna de les
convocatòries de Jornades o sessions de formació.

SGCAT
Manteniment relacions institucionals

FMC / ACM
Cercar el suport en la promoció i creació de la institució als ajuntaments – inclusió de
la institució als respectius programes formatius de l’ACM i la FMC
FEMP
Recuperació del contacte amb president – secretari general
Participació en alguna jornada – sessió de formació per a la promoció de la institució

Generalitat Valenciana
Conselleria de Transparència – projecte per a la organització d’unes Jornades a Paterna
i Alacant – dos dies seguits - amb les sindicatures de València i per ajuntaments que
tinguin interès en la creació de la institució i amb la presència com a convidats de
membres del FòrumSD
Dates (a confirmar): 14 – 15 de juny

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
Mantenir la continuïtat de les relacions i valorar espais de col·laboració i treball
conjunt.
Mantenir la presència en alguna de les taules de debat del Congrés de Serveis Socials
2017

Col·legi de Periodistes
Mantenir el contacte per trobar espais de col·laboració i treball conjunt.
Possible sessió sobre “dret a la informació” a les Jornades anuals de Formació.

Col·legi d’Advocats
Establiment de contactes per trobar espais de col·laboració i treball conjunt.
Mediació i altres àmbits comuns.

Pla Nacional de Valors (www.pladevalors.cat)
Possibilitat de promoure la presència de síndics locals en el seu desenvolupament.

6.- Subvencions i convenis
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Diputació de Lleida
Diputació de Tarragona

6.000,- aconseguir increment de la aportació
8.000,- mantenir import
8.000,- mantenir import
- demanar reunió

FMC
ACM

3.750,- mantenir import
3.750,- mantenir import

Generalitat

a estudi

7.- Gestió, administració i altres

Reforma – actualització dels Estatuts
Previsió – aprovació a l’assemblea 2018

Jornada de Convivència
Data: 6 de juliol
Lloc: a determinar

Reunions Junta directiva
Segon dimarts de cada mes – 12 a 14,30 hores
Santa Coloma de Gramenet

8.- Transparència
Incorporarem per tal d’acomplir amb la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern:

Dades 2016 – Informe de gestió – dades tancament comptes
Dades 2017 – Pla de Treball i pressupost

