
 

 

Pla de treball 2018  

 

1.- Formació   

 

Temes possibles:  

- L’administració electrònica (respecte els ajuntaments i a les sindicatures) - Projecte 

administració oberta - https://www.aoc.cat/suport/  

- La comunicació a les sindicatures locals 

- Temes protocol·laris, organització conferències, etc.. 

- Plusvàlua 

- El nou reglament europeu de Protecció de Dades 

 

Jornades i Tallers (calendari i dates pendent de determinar) 

XV Taller de Formació 

Tema: Ètica pública i Bon Govern – Mollet del Vallès 

XVI Taller de Formació 

Tema: a determinar 

XII Jornades ( o taller ?) 

Tema: a determinar 

 

Curs - “Sindicatures locals i dret a la ciutat” -  

Organització conjunta FòrumSD – UAB/SEDIJ – ICPS.  

Objectiu del curs: 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 i obert a alumnat universitari i membres del FòrumSD. 

 

Proposta cinefòrum - Documental "Corrupción, el organismo nocivo" 

Organització d’un cinefòrum amb el visionat del Documental i la participació d’alguna de les 

persones que intervenen. Proposta conjunta amb Pandora Box TV. Possible convocatòria en 

alguna ciutat / sindicatura que hi tingui interès. 

https://www.aoc.cat/suport/


 

 

Altres convocatòries d’interès:  

Síndic de Greuges de Catalunya 

Xarxa de l’Ombudsman de Catalunya  

FMC / ACM  

Universitats 

IDHC 

 

2.- Comunicació   

 

Pagina Web - actualització i renovació del web: Juliol 2018. Posicionament i us domini 

www.sindicsdecatalunya.cat  

IFòrumSD - Llista de distribució – butlletí trimestral.  

Continguts i ús de les xarxes socials – facebook – twitter – youtube – promoció del seu ús i la 

presència de les sindicatures locals i el FòrumSD 

Planificació de les publicacions i Notes de premsa: presència estable als mitjans de 

comunicació. 

 

3.- Publicacions  

 

Recull d’Informes 2017 

Replantejament global de l’Informe:  que és el que volem aconseguir i a partir d’aquí com fem 

la recollida de dades, terminis, la seva difusió i la presentació al Parlament, ajuntaments i 

societat – ciutadania.  

Elaboració i publicació (revisió dels continguts i disseny): 

1. Dades generals : núm. Queixes, núm. Habitants, temes recurrents 

2. Recull de recomanacions, actuacions sobre una àrea en concret, que cada any es 

podria decidir com la mes recurrent, la més rellevant, etc.. 

3. Article d’un expert/a sobre el tema “estrella” de l’any 

 

Dossier Ajuntaments 

Plantegem una reedició (curta) del dossier per ajuntaments que també estarà disponible com a 

dossier en pdf per trameses de correu electrònic. Edició d’un tríptic amb un resum dels 

principals continguts del dossier. 

 

http://www.sindicsdecatalunya.cat/


 

 

Col·lecció Documents – Monografies FòrumSD 

Continuïtat de la seva edició a partir de la experiència del document fet sobre l’Habitatge.  

Nova monografia - Tema: Renda garantida de ciutadania 

Altres possibilitats:  

Tema: Revisió d´ofici i revocació: similituds, diferències, problemes i possibles solucions. On 

podrien els ombudsmen locals incidir més eficaçment - Article Juli Ponce / També article de 

Laura Díez i ppt de Juli Ponce. 

 

Publicació LOIC16 

Difusió i distribució – Impressió 100 / 150 exemplars i difusió per correu electrònic. 

 

Butlletí I-FòrumSD 

Elaboració butlletí – periodicitat trimestral – Març / Juny / Setembre / Desembre. Enfocament 

“públic extern” – llista de distribució 

Cal complementar llista de distribució amb adreces que ens facin arribar les sindicatures 

(adreces d’interès “local”) 

   

Articles en premsa 

Cal concretar redactors pels “dies Internacionals” i dates (10 dies “anticipats”). També amb 

articles d’interès i opinió sobre l’actualitat signats per síndics - defensors locals i algun manifest 

del FòrumSD sobre qüestions fonamentals al voltant dels drets humans. 

 

Presentació: “el Síndic/a – Defensor/a local de ...... “.    

Elaboració d’una presentació – ppt – “oberta” de la institució per fer difusió i xerrades amb 

entitats, escoles, instituts del que és la sindicatura i posar-la a disposició de les sindicatures.  

 

4.- Treball en xarxa   

Relacions Internacionals ( ILO – IIO ) 

Concretar la continuïtat i futures convocatòries del LOIC (síndics de Bèlgica ?) 

 



 

 

Ciutats Defensores dels Drets Humans 2018 

Per 2018 es planteja fer dues edicions (primavera – tardor) per l’increment d’ajuntaments (i 

sindicatures) que hi participen.  

 

Promoció i defensa DD.HH. de proximitat 

Incrementar sindicatures que van als instituts,  tercera edat i AA.VV.’s. Disposar de la 

presentació en PPT. 

 

Presentació descentralitzada Recull d’Informes 

Presentació a Girona - Lleida - Tarragona (?) - Presentació a Barcelona – Parlament de 

Catalunya. 

 

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  

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 el/la president/a i els grups parlamentaris. Calendari de 

reunions per mantenir el contacte i el recordatori de les propostes a la Llei de Governs Locals 

Presentació i distribució del Recull d’informes 

 

Generalitat * 

Manteniment de la relació amb el President de la Generalitat 

Manteniment de la relació amb les conselleries que es relacionen principalment amb els 

governs locals i les qüestions de transparència i bon govern 

 

* condicionat i ajustat al calendari del Govern i el Parlamentari 



 

 

Partits Polítics 

Calendari de 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. 

 

Ajuntaments 

Seguiment – contactes - creació de la institució a nous ajuntaments. Definició d’ajuntaments 

prioritaris – estratègies i seguiment. Implicació dels síndics emèrits i les sindicatures “actives” 

de cada territori. 

Tenir en compte el calendari de les eleccions (maig 2019) per fer promoció de les sindicatures i 

que algun programa electoral inclogui la proposta per la següent legislatura 

 

Diputacions 

Seguiment: Barcelona – Girona – Lleida. Replantejament contactes: Tarragona 

 

Xarxa de l’Ombudsman de Catalunya 

Seguiment dels compromisos i la tasca – properes convocatòries de la xarxa: abril 2018 (a 

confirmar) 

 

SGCAT 

Manteniment relacions institucionals 

 

FMC / ACM 

Manteniment d 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. 

Concretar reunions FMC / ACM. Subvencions 2018 

 

FEMP 

Recuperació del contacte amb president – secretari general  

Participació en alguna jornada – sessió de formació per a la promoció de la institució. Previsió 

eleccions municipals 2019 

 



 

 

Universitats – Alumnat de pràctiques 

UB – Facultat de Dret - Juli Ponce - alumnes de pràctiques – curs 2017/2018 

UAB – Facultat de Dret – SEDIJ - Miriam Cugat – Curs 2017-2018 

Proposta Curs – Sindicatures locals UAB & ICPS / J.L. Pérez – Francesch 

 

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 futur Congrés de Serveis Socials 

 

Col·legi d’Advocats 

Establiment de contactes per trobar espais de col·laboració i treball conjunt. Mediació i altres 

àmbits comuns. Comissions defensa DDHH 

 

IDHC – Institut de Drets Humans de Catalunya 

Garantir la presencia del FòrumSD en la revisió o Conferència internacional que sembla que es 

pot convocar sobre la CESDHC 

 

Som Energía 

Valorar possibilitats d’obrir línia de treball – informació del projecte. 

 

Taula tercer sector 

Proposem formalitzar les relacions amb la signatura d’un conveni de col·laboració 

 

6.- Gestió econòmica, subvencions i convenis   

Pressupost 2018  

Elaboració del pressupost 2018 – seguidament informe – proposta de pressupost 2018- 

 

7.- Gestió, administració i altres  

Continuïtat de les tasques per a la elaboració d’una proposta de reforma i actualització dels 

Estatuts.  

Jornada de Convivència. Sant Jaume d’enveja – data a concretar. 

Junta directiva – reunions el segon dimarts de cada mes – 11 a 14,30 hores  



 

 

8.- Transparència  

Incloure a la web 

Dades 2017 – Informe de gestió – dades tancament comptes 

Dades 2018 – Pla de Treball i pressupost 

Llistat de convenis i imports (nou) 

Agenda pública – calendari (nou – lligat a web) 

 

Elaboració del codi ètic del FòrumSD 

Elaboració de proposta de codi ètic del síndic/a local i/o carta de Serveis 


