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Pla de treball 2020  
 

I – Treball en xarxa: Comissions de treball, formació i publicacions    

La proposta suposa proposar la creació de diverses comissions de treball que puguin dedicar-se 

i aprofundir en temàtiques d’interès per a la realitat de les sindicatures locals.  És evident que 

tots els anàlisis, les mirades i treballs des d’aquestes comissions hauran de fer-se amb les 

circumstàncies que la crisi i la post-crisi del Covid19 ens vagi presentant. I tenir una especial cura 

per prioritzar les que poden presentar un major volum de necessitat i urgència entre la 

ciutadania (com poden ser les cobertures i garanties sobre l’habitatge o la necessitat de disposar 

d’una Renda Garantida).   

 

Proposta comissions (vinculades a formació):  

Comissió – Dret a l’Habitatge 

Jornada Habitatge Síndica de Lleida - Monografia Habitatge 2 

Data i lloc: a determinar 

Comissió - Dret a la Renda Garantida 

Taller de Formació – Monografia – Renda Garantida 2 

Data i lloc: a determinar 

Comissió – ODS i Sindicatures locals  

Taller de Formació – Monografia 

Data i lloc: a determinar 

Comissió prostitució i tràfic de persones 

Jornades Defensora de Palma – Monografia 

Data: 22/23 Octubre – Palma de Mallorca 

 

Altres comissions (vinculades a treballs i debats interns) 

Comissió – Normativa Sindicatures Locals 

Revisió – actualització de les propostes del FòrumSD a la futura Llei de Govern Locals 

Remuneració – fórmules de contractació 

Comissió – transversalització de recursos 

Espai per a compartir entre les sindicatures recursos educatius, materials, banc d’idees, bones 

pràctiques... 

Comissió – mediació 

espai de debat – mediació administrativa: oportunitat o amenaça 
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Formació 

Les propostes d’aquest apartat resten condicionades a l’autorització per part dels responsables 

dels Serveis Sanitaris a poder fer aquest tipus de convocatòries i reunions amb nombrosos 

assistents. També s’haurà de preveure la possibilitat de genera propostes de formació on-line i 

amb conferències o trobades que es puguin desenvolupar per mitjans telemàtics.   

Jornada Habitatge 

Taller Renda garantida 

Taller ODS 

Lloc i data: a determinar 

Tardor – Jornades de Formació 

Temes: a determinar 

Data: 25/26 novembre  

 

Altra formació: 

Recerca d’acords i convenis per a la presència de titulars i membres de les sindicatures locals a 

cursos, seminaris i jornades de formació que puguin organitzar altres entitats i/o institucions: 

PRADPI, IDHC, CICAC, CODTS... 

 

II - Relacions institucionals  

* Síndic de Greuges de Catalunya  

- Presentació nova Junta 

 - Xarxa de l’Ombudsman: confirmar que la representació del FòrumSD a la Xarxa pels propers 

dos anys recau en la presidenta, Sra. Eva Abellan.  

- Estructura de Drets Humans de Catalunya: pendents de la resposta al FòrumSD sobre la seva 

candidatura a formar part de l’Estructura  

* Universitats – Alumnat de pràctiques 

- Seguiment de la promoció de les sindicatures locals com a possibles llocs de pràctiques curs 

2020/2021. UB – Facultat de Dret - Juli Ponce / UAB – Facultat de Dret – SEDIJ – Míriam Cugat. 

Altres Facultats... 

- Contactes amb les universitats (UAB – UB i altres) per tal que alumnat de diverses 

especialitats (sociologia, polítiques, periodisme...) puguin fer pràctiques a les sindicatures 

locals. 

- Universitat de la experiència: Curs 2019/2020 –– presència i participació d’un síndic/a local 

com a ponent en una sessió d’aquest nou programa de formació per a explicar la tasca i 

funcions de les sindicatures locals. Continuïtat Curs 2020/2021 ?? 

* Parlament de Catalunya   

Manteniment de la relació amb el president i els grups parlamentaris.  

Presentació i distribució del Recull d’informes 2019 (incert per la situació general del país i 

condicionat a les necessitats i prioritats de la gestió del Covid19). 
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Compareixença en Comissió: presentació de l’estudi – “Informe sobre la situació de la 

Sindicatura Municipal de Greuges. Un horitzó visible per a la seva promoció”. Sr. Marino Villa.  

* Generalitat de Catalunya      

Manteniment de la relació amb el President de la Generalitat.  

Conselleries - manteniment de la relació amb les conselleries que es relacionen principalment 

amb els governs locals i les qüestions de transparència i bon govern. (per determinar). 

Presentació de l’estudi: “Informe sobre la situació de la Sindicatura Municipal de Greuges. Un 

horitzó visible per a la seva promoció” 

* IDHC – Institut de Drets Humans de Catalunya 

Conveni de col·laboració. Incloure temes de formació per a síndics/sindiques i personal al seu 

servei.  

Promoció dels Drets humans a la Ciutat. 

Garantir la presencia del FòrumSD en la revisió o Conferència internacional que en algun 

moment es podria convocar sobre la CESDHC.  

* PRADPI - FIO 

Conveni de col·laboració.  

Incloure temes de formació (màster) per a síndics/sindiques i personal al seu servei. 

Promoure la presència institucional del FòrumSD i un espai propi de les sindicatures locals dins 

de la FIO 

* Conveni Consell de l’advocació de Catalunya (CICAC) 

Desenvolupament del Pla Operatiu de Treball 2020. 

Objectiu 1: Dret a l’habitatge 

Objectiu 2: Dret a la Renda Garantida de ciutadania: possibilitat de disposar de convenis locals 

per la elaboració de recursos per la seva denegació. 

Comissió de seguiment. 3 Cicac + 3 FòrumSD 

Serveis als associats: Estudiar la possibilitat de disposar d’un assessor jurídic per a les 

sindicatures locals 

* COTSC - Col·legi Oficial de Treball Social 

Conveni de col·laboració. . Incloure temes de formació per a síndics/sindiques i personal al seu 

servei.  

Aprofundiment dels Drets Socials - Continuïtat de les relacions institucionals i contactes. 

Possibilitat de mantenir la presència en alguna activitat formativa del Col·legi per incrementar 

el coneixement entre les funcions de les sindicatures locals i les funcions dels treballadors/es 

socials. 

* Taula Tercer Sector 

Aprofundiment dels Drets Socials - Desenvolupament del Pla Operatiu de Treball 2020: 

Habitatge, Llei de Segona Oportunitat, Empadronament, Drets de la Infància, Renda Garantida 

de Ciutadania i l’Atenció a les persones des d’una perspectiva comunitària i integrada. Gestió 

de la Crisi econòmica i social – Covid19. 

Comissió de seguiment: M. Assumpció Vilà - Ramón Palacio (Habitatge) - Pepa González  

(Empadronament). Cal definir – actualitzar membres 
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* FMC / ACM 

Manteniment del suport en la promoció i creació de la institució als ajuntaments – inclusió de 

la institució als respectius programes formatius. 

Presentació de: “Informe sobre la situació de la Sindicatura Municipal de Greuges. Un horitzó 

visible per a la seva promoció”.  

 

* Altres propostes: 

* Dret al refugi - Conveni amb Proactiva Open Arms.  

Conveni vigent amb Proactiva Open Arms pel suport als refugiats.  

Promoure l’organització conjunta de xerrades sobre la situació dels refugiats als respectius 

pobles i ciutats.  

El Sr. Armand Soler, Síndic de Badalona és vicepresident de la entitat i el referent amb qui es 

mantindrà el contacte. 

* Defensor/a de les generacions futures   

Aportació de la Síndica de St. Boi – Sra. Dolors Vallejo que va fer a l’anterior Junta. 

Proposta de la Fundació Savia (200 ciutats de l’estat). Catalunya: L’Hospitalet i Sant Boi de 

Llobregat. Han editat un informe: http://fundacionsavia.com/quien-defensor-las-

generaciones-futuras/  

La “defensa de les generacions futures” sortiria d’un compromís públic des del Ple de 

l’Ajuntament a l’hora de les decisions, actuacions i polítiques que es desenvolupin.  La tasca 

quotidiana de la sindicatura incorporaria la supervisió i seguiment dels compromisos.  

Possibilitat d’aprofundir els continguts en algun taller. 

 

III – Comunicació 

Cal vincular totes les accions i propostes del Pla de Treball: Comissions de Treball, Formació, 

Publicacions... amb una línia de coherència i continuïtat de les estratègies de Comunicació que 

volem seguir i del que s’estableix en la introducció d’aquest Pla de Treball i vagi sorgint com a 

prioritats del Pla de Crisi sota l’assessorament i els encàrrecs que fem i assumeix ESSABEDÉ.   

* Pagina Web – Essabedé    

Analitzar la millora d’alguns aspectes: confirmació entrada a la intranet, agenda pública – 

calendari d’activitats. 

Cal fer el registre de la base de dades a l’ACPD.  

* IFòrumSD      

Llista de distribució – butlletí trimestral.  

Estudiar l’increment del seu impacte (incloure les adreces de correu electrònic d’entitats, 

associacions, col·lectius o persones d’interès que te cada sindicatura). 
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* Xarxes socials       

Promoció dels continguts i usos de les nostres xarxes: Facebook – twitter – youtube i Instagram.  

Incrementar nombre de sindicatures presents a les xarxes: facebook i twitter. 

Promoció del seu ús i la presència de les sindicatures locals  

* Serveis als associats 

Estudi i valoració de la possibilitat de incorporar en la oferta global de Comunicació la 

incorporació d’un servei de complementari de comunicació personalitzat per a les sindicatures 

locals que vulguin i que pugui incloure un nombre de peces de comunicació gratuïta anuals i el 

cost de fer altres peces de pagament. 

 

IV – Publicacions 

* Recull d’Informes 2019   

Continuïtat del format – recull – tríptic.  

Control de terminis de recollida de dades, elaboració, difusió i presentació al Parlament, 

ajuntaments i societat – ciutadania.  

Recordatori de la necessitat i urgència de poder disposar de les dades. 

Properament farem la tramesa d’un correu on farem la sol·licitud de les dades de 2019. 

* Col·lecció Documents – Monografies FòrumSD    

Continuïtat de la col·lecció. El seu concepte – títol funciona com a “contenidor” de continguts 

que poden ser molt diversos com els materials que sorgeixin de les Comissions de Treball i que 

posteriorment es facin servir als Tallers, Jornades de Formació.  Proposta 2020 - 4 publicacions 

– monografies possibles: Habitatge 2, Renda garantida 2, ODS i sindicatures locals, Prostitució i 

tràfic de persones... Cal revisar la possibilitat fer només edicions digitals (cal relacionar aquest 

objectiu amb els requeriments que finalment ens determinin les entitats que ens atorguen 

subvencions). 

 

* Articles en premsa  

- Articles “genèrics” sobre els “dies internacionals”: hi ha un redactor/a però aquest dona el 

permís per que cadascú faci la publicació a la seva localitat personalitzat amb la seva pròpia 

signatura – Són articles considerats “amb signatura conjunta” de tot el FòrumSD. Disposem 

dels redactors pels “dies Internacionals” i dates (10 dies “anticipats”). 

- Articles “específics”. Vinculats a les temàtiques i treball de les Comissions. En aquest cas es 

pot fer la difusió i l’ús que es vulgui però caldrà respectar sempre la signatura de l’autor/a del 

treball i cal esperar i confirmar que l’article “original” ja hagi estat publicat pel seu autor/a.  

- Articles d’opinió – manifestos – declaracions conjuntes sobre qüestions fonamentals al 

voltant dels drets humans i de possible repercussió general. Haurien de ser signats per la Junta 

en nom de tot el col·lectiu. 

 



 

6 

 

 

V - Treball en xarxa   

* Relacions Internacionals 

- Mediations 2020. 

Sr. Hervé Carre, Médiateur de la ville d'Angers - Département de Maine et Loire. Continuïtat 

biennal del Congrés. Mantenir obertes vies de col·laboració i presència institucional. 

- Xarxa Agol - Sr. Ismael Rins - Defensor del poble de Rio Cuarto (Argentina).  

Seguiment de les propostes – col·laboració institucional. 

* Ciutats Defensores dels Drets Humans 2019 

Edició Primavera – referent – Núria Plana. Edició suspesa 

Edició Tardor – referent - Beta Marquès. 

Hi ha un calendari de reunions i assistents – avaluació i programació de futures edicions.  

 

VI – Expansió territorial - Ajuntaments   

* Ajuntaments  

- Represa de les tasques de promoció i creació de sindicatures a nous ajuntaments. 

Ajuntaments prioritaris > 20.000 habitants. 

- Participació dels síndics emèrits, Sr. Vicenç Vilà, Sr. Rafael Armenteros, Sra. M. Glòria Valeri, 

entre d’altres que puguin col·laborar. Totes les visites que es facin hi haurà un síndic/a “actiu” i 

membre de la Junta directiva.  

- Seguiment i suport actiu del FòrumSD en els processos de renovació de sindicatures i 

especialment amb les seus vacants: Arenys de Mar, Calella, Tortosa, Calella... 

 * Partits Polítics       

En funció de la evolució de la realitat del calendari parlamentari mantindrem el recordatori de 

les propostes a la Llei de Governs Locals.  

Presentació de l’estudi: “Informe sobre la situació de la Sindicatura Municipal de Greuges. Un 

horitzó visible per a la seva promoció” 

 

VII - Altres qüestions     

* 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. 

* Transparència – Bon Govern – FòrumSD   

Codi ètic del FòrumSD 

Nomenament dels membres de  
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* Junta Directiva 

Especial atenció a les prioritats que calgui establir davant la crisi sanitària, econòmica i social 

de la Covid19 

Incorporar la visió de gènere i mediambiental en la gestió del FòrumSD 

Incorporar ODS per a la definició de la tasca 

Modernitzar canals de comunicació entre la junta i els associats 

Estudiar espais de reunió alternatius per fomentar la participació 

Creació d’un acte institucional anual obert a totes les persones, professionals, entitats, 

institucions d’interès i vinculades amb el FòrumSD. 

Estudiar la possibilitat de sol·licitar la declaració de “Utilitat Pública”. 

Estudiar la possibilitat de fer el projecte d’acollida a personeros – CCAR 

Reunions Junta: Calendari de reunions i definició d’horaris i espais.  

Juntes obertes: publicació de la convocatòria des de la web. Juntes itinerants a 

diversos pobles i ciutats. 

Setmana prèvia a la reunió de Junta: tramesa convocatòria, ordre del dia i acta de la 

darrera reunió als membres de Junta. 

Finalitzada la Junta hi avançar a la web un resum dels continguts als associats/des que 

s’hagin tractat en la reunió. 

 

 

 

 

 


