Proposta - Pla de treball 2019
Introducció / presentació

I – Formació: Jornades i Tallers
* XVIII Taller de Formació
Tema: Taller digital – Administració electrònica i sindicatures - Usos de les Xarxes socials
27 de març - Igualada
* XIX Taller de Formació
Tema: La Llei de segona oportunitat (Conveni CICAC)
20 de juny - Rubí
* Municipàlia – XX Taller de Formació
Tema: La Mediació administrativa i les sindicatures locals
Municipàlia: 22 – 23 – 24 / Lleida
Taller: 23 d’octubre
* Tardor – Jornades de Formació
Temes: a determinar
27 i 28 de novembre – Barcelona (espais ACM).
* Llistat de temes per a futures convocatòries:
- El nou reglament europeu de Protecció de Dades
- Expedients de Reclamació Patrimonial
- Taller antirumors – xarxa antirumors
- Temes protocol·laris, organització conferències, etc..
- Actuacions d’Ofici

II - Relacions institucionals
* Síndic de Greuges de Catalunya
- Informe extraordinari: "La Sindicatura Municipal com a Ombudsman independent. La situació
a Catalunya". No s’ha rebut resposta a la petició de reunió que la Junta directiva va demanar
al Síndic (11/12/2018).
- Xarxa de l’Ombudsman: Es va informar al Sr. Ribó (correu electrònic i presencialment, en una
reunió) que Sr. Lluís Martínez, com a president, és el representant de les sindicatures locals i el
FòrumSD. No hi ha hagut cap més convocatòria des de la convocatòria de Girona.
- Estructura de Drets Humans de Catalunya – Pla de drets de Catalunya – S’ha fet la
presentació en una primera convocatòria pública de l’Estructura (21 de gener). El FòrumSD va
presentar la seva candidatura per formar part de l’Estructura però no va ser acceptada.
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* Universitats – Alumnat de pràctiques
- Seguiment i la promoció de les sindicatures locals com a possibles llocs de pràctiques curs
2019/2020. 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: Proposta Universitat de Barcelona amb diverses Facultats - 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.
* Parlament de Catalunya
Manteniment de la relació amb el president i els grups parlamentaris.
Audiència de la Junta amb el president del Parlament. 15 de març.
Presentació i distribució del Recull d’informes 2018 (incert – pels retards en poder enllestir-lo).
* Generalitat de Catalunya
Manteniment de la relació amb el President de la Generalitat. Pendent de concretar data
d’audiència de la Junta amb el president.
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).
* 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.
* Conveni Consell de l’advocació de Catalunya (CICAC)
Desenvolupament del Pla Operatiu de Treball 2019.
Objectiu 1: Dret a l’habitatge – la Llei de segona oportunitat (Taller de Formació).
Objectiu 2: Dret a la Renda Garantida de ciutadania: possibilitat de disposar de convenis locals
per la elaboració de recursos per la seva denegació.
Constitució comissió de seguiment. 3 Cicac + 3 FòrumSD
* COTSC - Col·legi Oficial de Treball Social
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 2019:
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.
Comissió de seguiment: M. Assumpció Vilà - Ramón Palacio (Habitatge) - Pepa González
(Empadronament).

2

* FMC / ACM
Manteniment del suport en la promoció i creació de la institució als ajuntaments – inclusió de
la institució als respectius programes formatius.
FMC – Municipàlia – Lleida (22-23-24 octubre).
ACM – Jornades de Formació – Barcelona (27-28 novembre).

* Altres propostes:
* Drets de les persones amb diversitat funcional - Contactes amb ECOM
Es tracta d'entitats de persones amb discapacitat física en general i de patologies que poden
provocar mobilitat reduïda.
* Dret a l’Habitatge
Problemàtica per treballar dins del Pla Operatiu 2019 del Conveni signat amb la Taula del
Tercer Sector. Un cop s’hagi començat a treballar la qüestió valorarem les possibilitats que
puguem treballar amb una comissió de síndics/síndiques.
* Dret al refugi - Conveni amb Proactiva Open Arms.
Valorem la signatura d’un conveni amb Proactiva Open Arms pel suport als refugiats. El
conveni suposaria poder facilitar-los la organització conjunta de xerrades sobre la situació dels
refugiats als respectius pobles i ciutats.
El Sr. Armand Soler, Síndic de Badalona és el vicepresident d’aquesta entitat i amb qui es
mantindrà el contacte.
* Defensor/a de les generacions futures
Aportació de la Síndica de St. Boi – Sra. Dolors Vallejo que ens va fer a la Junta del passat
novembre.
Es tracta d’una proposta de la Fundació Savia on ja hi ha més de 200 ciutats de l’estat. Quan a
Catalunya actualment només hi són L’Hospitalet i Sant Boi de Llobregat. Han editat un informe
i es poden consultar els continguts de la seva proposta a la web:
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.
Valorem la possibilitat d’aprofundir en els continguts d’aquesta proposta en algun taller de
l’any vinent.
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III – Comunicació
* Pagina Web – Essabedé
Canvi domini www.sindicatureslocals.cat. El trasllat suposa l’aturada temporal de la intranet i
el procés d’alta dels usuaris. Anirem informant d’aquest procés.
Inclourem: Llistat de convenis i imports - Agenda pública – calendari d’activitats.
Cal preveure el registre de la base de dades a l’ACPD.
Data de tancament de l’antiga web – condicionat als terminis del trasllat del domini.
* IFòrumSD
Llista de distribució – butlletí trimestral. Necessitem ampliar el seu impacte i recollir les
adreces de correu electrònic d’entitats, associacions, col·lectius o persones d’interès que te
cada sindicatura.
* Xarxes socials
Promoció dels continguts i usos de les nostres xarxes: Facebook – twitter – youtube –
promoció del seu ús i la presència de les sindicatures locals i el FòrumSD
Taller de Formació – 27/03

IV – Publicacions
Cal plantejar totes les publicacions en coherència amb els objectius del Pla de Comunicació i
les estratègies que volem seguir sota l’assessorament i els encàrrecs de disseny que assumeix
ESSABEDÉ.
* Recull d’Informes 2018
Replantejament de l’Informe: que volem aconseguir i com fem la recollida de dades, terminis,
la seva difusió i la 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 2018.
* 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 es puguin disposar dins dels Tallers,
Jornades de Formació i les col·laboracions – convenis oberts: CICAC, Taula Tercer Sector i/o
altres.
Proposta 2019 - Convenient – 3/4 – publicacions / monografies anuals
* La Mediació administrativa 2.
* Estudi: La situació de les sindicatures locals.
* Per valorar: Dret a l’Habitatge (continuïtat), la Llei de Segona Oportunitat, Dret a
l’empadronament.
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* Articles en premsa
Cal millorar – clarificar els criteris per a la difusió dels articles.
- 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.
- Articles i/o treballs més personalitzats. 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.
Disposem dels 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.
Si algú publica periòdicament articles com a síndic/a en algun mitjà local, ho hauria de fer
saber per tal de fer-ne difusió. Podeu consultar el calendari dels propers articles a l’acta de les
reunions de Junta.

V - Treball en xarxa
* Relacions Internacionals
- LOIC 2020 – Possibilitat de celebració de la segona edició del Congrés a França. Contacte: Sr.
Eduardo Martínez - Sr. Hervé Carre, Médiateur de la ville d'Angers - Département de Maine et
Loire. Possibles dates: 5, 6 i 7 de febrer de 2020.
- Sr. Ismael Rins - Defensor del poble de Rio Cuarto (Argentina). Membre de l’ILO i de la FIO.
Ens ha fet arribar la proposta de treballar per la formació una “Red mundial de defensories
locales”. El Sr. Carlos Constenla (president de l’ILO) dona suport a les propostes del Sr. Rins.
Hem demanat a la Sra. Abellan que mantingui obert el contacte i anirem valorant la
oportunitat de les propostes que puguin arribar.
FIO – Federación Iberoamericana del Ombudsman. Represa del contacte amb el director del
PRADPI, Sr. Guillermo Escobar per treballar conjuntament amb el FòrumSD l’espai propi que
les sindicatures locals han de tenir a l’encaix institucional dins de la mateixa FIO.
IOI – Promoció de la presència i afiliació de més sindicatures locals a l’IOI (actualment
Barcelona i Girona).
* Ciutats Defensores dels Drets Humans 2019
Edició Primavera – referents – Eva Abellan – Milagros Calleja
Edició Tardor – referents - Beta Marquès i Pepa González
Hi ha un calendari de reunions i assistents – avaluació i programació de futures edicions.
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VI – Expansió territorial - Ajuntaments
* Ajuntaments
- Després de l’estiu - eleccions locals / maig 2019 – reprendrem les tasques de promoció i
creació de sindicatures a nous ajuntaments. Ajuntaments prioritaris > 20.000 habitants.
- Participació dels síndics emèrits, Sr. Vicenç Vilà i Sr. Rafael Armenteros i altres que vulguin i
puguin col·laborar en aquestes visites i reunions. Es recorda que a totes les visites que es facin
hi ha d’haver almenys un síndic “actiu” i membre de la Junta directiva.
- Seguiment i suport actiu del FòrumSD en els processos de renovació de sindicatures: Lleida,
Figueres...
* 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.
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
Elaboració del codi ètic del FòrumSD
* Junta Directiva
Canvi de reunions – Horari de tarda – 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 haurà la tramesa d’un resum dels continguts que s’hagin tractat en la
reunió.
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Proposta - Pressupost 2019
Gestió econòmica – Pressupost 2019
*Subvencions
Diputació de Barcelona
Treballem la Justificació de 2018. Cal presentar sol·licitud 2019. Compromís presidència
15.000,- €
Diputació de Girona
Treballem la Justificació de 2018/2. Cal presentar sol·licitud 2019 – Continuïtat 10.000,- €
Diputació de Lleida
Treballem la Justificació de 2018. Cal presentar sol·licitud de 2019 – Continuïtat 6.000,- €.
FMC
Treballem la Justificació de 2018. Cal presentar sol·licitud de 2019 (Municipàlia) – Import
4.850,- €.
ACM
Treballem la Justificació de 2018. Cal presentar sol·licitud de 2019 – Import 4.850,- €.

* Facturació 2019
La majoria de la facturació (electrònica) ha estat tramesa. ( 35 trameses – 6 pendents).
Factures pendents esperem dades complementàries per poder fer la tramesa. També pendent
de concretar la tramesa amb algun soci agregat.

* Ratificació Acords:
- Acord 1 - Increments Quotes anuals - Acord Junta 125 16/octubre/2018 - Increment 2019 –
3% / notificat Associats 17/10.
- Acord 2 - modificació del mes de referència de l’IPC pel càlcul dels increments de les quotes.
Acord junta 126 – 13/11/2018 – Previsió 2020: “Les quotes anuals dels associats es meritaran a
partir de l’1 de gener de cada any aplicant l’IPC oficial de Catalunya corresponent al mes de
maig-“.
- Acord 3 - Renovació Compte de Crèdit 2019 – Acord Junta 128 – 16/gener/2019 –
Manteniment de les condicions de 2018: Límit – 25.000,- € - Tipus d’interès 6,950% fix Comissió de renovació de l’1,75% (437,5 €) - Venciment 31/01/2020 - Comissió de no
disponibilitat del 0,50%. Signatura Notaria - 31/01 – 16,30 hores - Tresorer: Ramón Palacio –
Sta. Coloma G.

* Proposta Pressupost 2019
Veure quadre pressupost 2019
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