Informe de gestió - 2018

Introducció / presentació

I – Formació: Jornades i Tallers
* XV Taller de Formació
Tema: Ètica pública i Bon Govern - 23 de maig de 2018 - Mollet del Vallès
* XVI Taller de Formació
Tema. Les sindicatures locals: bases d’actuació i funcionament - 20 de juny de 2018 L’Hospitalet.
* XVII Taller de Formació
Tema: “Comunicació i noves sindicatures” - 10 d’octubre de 2018 – Vilafranca del Penedès

II - Relacions institucionals i desenvolupament corporatiu
* Síndic de Greuges de Catalunya
Junta Directiva – President. Presentació dels membres de la Junta.
* Xarxa de l’Ombudsman de Catalunya
El president Sr. Lluís Martínez és el representant de les sindicatures locals i el FòrumSD.
19/09 – Reunió de Xarxa a Girona – El model de la Xarxa Belga
* FMC / ACM
Manteniment de les relacions de col·laboració amb el FòrumSD i suport en la promoció i
creació de la institució als ajuntaments.
* Universitats – Alumnat de pràctiques
UB – Facultat de Dret - Juli Ponce UAB – Facultat de Dret – Míriam Cugat – SEDIJ
La oferta de llocs de pràctiques que fem és limitada i la demanda (alumnat que demanen fe les
pràctiques a sindicatures locals) també és baixa.
* Parlament de Catalunya
Relacions amb el president i els grups parlamentaris. Presentació i distribució del Recull
d’informes. Condicionat calendari polític
* Generalitat de Catalunya
Relacions amb el President de la Generalitat. Relacions amb les conselleries que es relacionen
principalment amb els governs locals i les qüestions de transparència i bon govern. Condicionat
calendari polític
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* Partits Polítics
Contactes amb els responsables de política local dels partits en la perspectiva de les properes
eleccions municipals (maig 2019) i la inclusió als programes de la creació de la sindicatura local.
També el recordatori de les propostes del FòrumSD a la Llei de Governs Locals.
Reunions fetes: PSC / JxCat – PDCAT / ERC / Ciutadans / CUP-CC
Reunions pendents: En comú podem / PPC
* Ajuntaments
Manteniment dels contactes per la creació de la institució a nous ajuntaments i suport a la
consolidació i continuïtat d’aquesta als que afronten el relleu del seu titular (Terrassa,
Ripollet...). Suport dels síndics emèrits, Sr. Vicenç Vilà i Sr. Rafael Armenteros, així com amb
d’altres emèrits i emèrites del territori que puguin col·laborar en aquestes visites i reunions.
Tot i així, el final de mandat dels ajuntaments i la proximitat de les eleccions ens ha fet
prioritzar els contactes amb responsables de política municipal dels partits polítics.
* COTSC - Col·legi Oficial de Treball Social
Continuïtat dels contactes establerts entre FòrumSD i COTSC.
Presència del FòrumSD al III Congrés de Serveis Socials (17/18 d’octubre – Hospitalet de
Llobregat) amb la intervenció de la Sra. Milagros Calleja (Rubi), la Sra. Merche Garcia
(L’Hospitalet) i el Sr. Joan Sala (Vic) en la taula - Eix 2: "La ciutadania, protagonista dels Serveis
Socials Bàsics" - Taula rodona: "Els drets i deures de la ciutadania",
* Taula tercer sector
Continuïtat dels contactes i formalització i signatura d’un conveni de col·laboració.
Presència del FòrumSD al VI Congrés del Tercer Sector Social - Lema: "Desigualtats socials.
Solucions locals" (21 i 22 de novembre - La Farga de l'Hospitalet). Taula: “El dret a l'habitatge i
a l'energia: una col·laboració necessària del món local i les entitats socials”. Presència del
president, Sr. Lluís Martínez, la Sra. Carme Trilla, Presidenta de la Fundació Hàbitat3, i el Sr.
Gabriel Fernández, Regidor d'Acció Social de l'Ajuntament de Sabadell.
* IDHC – Institut de Drets Humans de Catalunya
Garantir la presencia del FòrumSD en la Conferència internacional que es planteja convocar
per abordar la revisió de la CESDHC.

* CICAC – Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
Signatura d’un nou conveni de col·laboració.
• L’Elaboració de dictàmens i informes jurídics en qüestions que puguin ser d’interès del
FòrumSD.
• La col·laboració en l àmbit de la formació en temes que siguin d’interès del FòrumSD.
• La promoció d’acords de suport mutu entre els col·legis d’advocats i advocades de Catalunya
i els diferents Síndics/Síndiques Locals en funció de les particularitats i necessitats de cada cas i
respectant
l’àmbit
territorial
l’actuació
de
cada
Col·legi
d’advocats.
• La promoció de la funció social de l´advocacia i de la justícia de proximitat com eixos
fonamentals del dret de defensa del ciutadà .
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III – Comunicació
* Pagina Web – Essabedé
Actualització i renovació del web del FòrumSD.
Canvi domini www.sindicatureslocals.cat. El trasllat suposa l’aturada temporal de la intranet i
el procés d’alta dels usuaris.
La pàgina inclou la possibilitat que les sindicatures que no tinguin web “pròpia” puguin anar
incorporant els continguts que vulguin (informes, resolucions, articles...).
Disposarem d’un calendari de tota l’activitat del FòrumSD on podrem incorporar les activitats
de cada sindicatura
Algunes funcions i operatives s’aniran enllestint i millorant sobre la marxa amb el mateix ús de
la web per part dels usuaris/usuàries.
* IFòrumSD
Llista de distribució – butlletí trimestral.
Distribució a totes les adreces que les sindicatures ens han fet arribar.
* Xarxes socials
Promoció de la presència del FòrumSD als mitjans de comunicació. Difusió d’articles, notes de
premsa dels actes del FòrumSD i altres.
Promoció dels continguts i usos de les nostres xarxes: Facebook – twitter.
* Resum dades – Comunicació
Veure annex: Informe de comunicació – Essabedé – disponible en la documentació.

IV – Publicacions
* Recull d’Informes 2017
Endarreriments i/o absència de resposta en la tramesa de dades.
S’ha començat un replantejament global de l’Informe que anirem enllestint en les properes
edicions.
Dificultats per poder plantejar la presentació de l’informe al Parlament de Catalunya i fer
presentacions descentralitzades (Girona, Tarragona, Lleida...).
* Dossier Ajuntaments
Reedició del dossier per ajuntaments que tenim disponible com a dossier en pdf per trameses
de correu electrònic.
* Col·lecció Documents – Monografies FòrumSD
Continuïtat de la edició amb nous documents.
* Monografia: Renda garantida de ciutadania – amb la col·laboració de la Comissió Promotora
de la ILP per RGC. Incorpora resolucions de sindicatures locals.
* Monografia: Seguretat Jurídica - Revisió d´ofici i revocació: similituds, diferències, problemes
i possibles solucions. Articles de Juli Ponce - Laura Díez. Incorpora resolucions de sindicatures
locals.
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* Monografia: La mediació administrativa. Muntsa Costa (ponència presentada al Congrés
Pradpi – FIO).
* Articles en premsa
Redactors i redactores pels “dies Internacionals” i altres possibles dates significatives. Difusió a
les xarxes dels articles (que rebem) elaborats i signats pels defensors i defensores locals a les
respectives ciutats i/o mitjans locals.

V - Treball en xarxa
* Relacions Internacionals
Col·laboració i suport del Sr. Eduardo Martínez. Hem treballat per mantenir la continuïtat del
LOIC i sembla que és possible que es pugui organitzar una segona edició a França amb el
Médiateur de la Ville d'Angers, Hervé Carre - també Médiateur du département de Maine et
Loire. Dates possibles 5, 6 i 7 de febrer de 2020.
* Ciutats Defensores dels Drets Humans 2018
Manteniment dels compromisos de presència i participació de les sindicatures locals a les dues
edicions del projecte: Primavera i Tardor.
Promoció de la presència de les sindicatures locals als actes i convocatòries que cada localitat
organitza dins d’aquest projecte.
* IV Congrés PRADPI – FIO
Organitzat pel Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica
(PRADPI) I la FIO - Federación Iberoamericana de Ombudsman. 7 i 8 de juny. Facultat de Dret –
Alcalá de Henares.
El FòrumSD va presentar dues ponències. La Síndica de Barcelona també va presentar una
comunicació:
- “Defensa de los derechos humanos desde la proximidad. Pensamos globalmente –
defendemos localmente. El ombudsman local ante los retos de la Agenda 2030 para un
desarrollo sostenible.” Frederic Prieto – Lluís Martínez – Toni Martínez.
- “La mediación administrativa y/o social. El futuro de los sindicos/as – defensores/as locales” Muntsa Costa.
- Síndica de Barcelona: “La atención a los menores de edad inmigrados irregularmente sin
documentación ni acompañamiento: Un objetivo local defendido por la Sindicatura de
Greuges de Barcelona en sintonía con la Agenda 2030 para Transformar nuestro mundo”
El president, Sr. Lluis Martínez, va intervenir en nom de les sindicatures locals i del FòrumSD a
la taula final del Congrés: “Experiencias y desafíos de las Defensorías del Pueblo
Iberoamericanas de cara a la Agenda 2030 y al seguimiento de sus ODS, en colaboración con
otros actores”.
Totes les ponències seran incloses en els resums i publicacions del congrés.
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El director del PRADPI, Sr. Guillermo Escobar, manifesta la voluntat de treballar conjuntament
amb el FòrumSD l’espai propi que les sindicatures locals han de tenir a l’encaix institucional
dins de la mateixa FIO.

VI - Altres questions
* Reforma estatuts FòrumSD
Adaptació dels estatuts a la realitat actual. Altres actualitzacions i millores que es considerin
adients. Previsió aprovació – Assemblea general extraordinària 2019
* Transparència - Bon Govern – municipis
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.
* Junta Directiva
Setmana prèvia a la reunió de Junta: tramesa convocatòria + ordre del dia i acta de la darrera
reunió als membres de Junta. Juntes obertes: publicació de la convocatòria des de la web.
Elaboració de la pre-acta i de la post – acta final.

VII – Gestió econòmica – Tancament exercici 2018
* Control i seguiment del pressupost
Amb la col·laboració i suport del Sr. Rafael Armenteros s’ha desenvolupat un nou sistema de
seguiment mensual de la evolució del pressupost i elaboració de la comptabilitat que ja hem
pogut utilitzar pel tancament d’aquest exercici.
El nou sistema possibilita disposar mensualment, per a les reunions de la Junta Directiva, de
l’estat de comptes, evolució i grau d’execució del pressupost. També farà possible posar tota
aquesta informació a disposició dels associats amb la informació de les actes de la Junta
Directiva.
Diputació de Barcelona
Justificació de 2017. Liquidat 28/05 – 8.000,- € - Sol·licitud de 2018 - Import de 9.000,- €.
Novetat: bestreta del 50% del seu import.
Diputació de Girona
Sol·licitud i justificació de 2018/1 – Pla de Treball 2017. Liquidat 9/04 – 8.000,- €
Sol·licitud 2018/2 – Pla de Treball 2018 – Import de 10.000,- €. Amb el suport i col·laboració
del Sr. Ramón Llorente.

5

Diputació de Lleida
Justificació de 2017. Liquidat 08/06 – 6.000,- € - Sol·licitud de 2018. Import de 6.000,- €.
Novetat: bestreta del 60% del seu import .
FMC
Suport a les accions del Pla de Treball 2018 - Dificultats internes en la gestió i aprovació del
pressupost de la FMC han tingut com a conseqüència la reducció de l’import de la subvenció a
2.800,- € per aquest exercici.
ACM
Hem recuperat el suport de l’ACM al Pla de Treball 2018 amb la signatura d’una subvenció, de
caràcter anual, i amb vocació de continuïtat, per un import de 4.850,- €. Inclou bestreta del
60% de la subvenció.

* Increments Quotes 2019
Acord de Junta – Acta núm. 125 de data 16/10/2018 – Tramesa acord correu 17/10/2018.
ACORD: Aplicar per a l’exercici 2019 un increment del 3% i establir les quotes anuals en els
imports assenyalats en la següent taula,

TAULA QUOTES 2019
Nº Regidors
7
9
11
13
17
21
25
27
41
Socis agregats

Quota
353
455
556
657
860
1.062
1.264
1.366
2.073
337

Quan fem la presentació del pressupost 2019 formalitzarem per l’assemblea la ratificació de
l’increment de les quotes anuals.
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