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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (AMC) I EL 

FÒRUM DE SÍNDICS, SÍNDIQUES, DEFENSORS I DEFENSORES LOCALS DE CATALUNYA 

(FORUMSD). SUPORT A PROJECTES DEL PLA DE TREBALL 2020. 

 

Entitats que intervenen: 

D’una part, el senyor LLUÍS SOLER I PANISELLO, president de l’Associació Catalana de Municipis 

de Catalunya (en endavant ACM), en nom i representació d’aquesta entitat, amb domicili social 

a Barcelona, c/ València 231, 6a Planta, CP 08009 i NIF G66436064. 

I de l’altra, la senyora EVA ABELLAN COSTA, presidenta del Fòrum de Síndics, Síndiques, 

Defensors i Defensores Locals de Catalunya (en endavant FORUMSD), en nom i representació 

d’aquesta entitat, amb domicili social a Santa Coloma de Gramenet, Plaça de la Vila, 1, CP 08921 

i NIF G64072903. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 

document i, 

MANIFESTEN 

I. Que l’ACM té per finalitat representar, defensar i promoure els interessos generals dels 

municipis, les comarques i els altres ens locals associats i, alhora, potenciar l’autonomia local a 

Catalunya i arreu del món (article 6 dels estatuts) i amb aquest objecte assumeix, entre les seves 

funcions, la  representació  dels  interessos  genèrics  dels  ens  locals  davant  de  les instàncies 

polítiques i administratives; el foment i la defensa de l’autonomia municipal; el foment i la 

defensa de la llengua i la cultura catalanes a la vida local; la promoció i l’elaboració d’estudis 

sobre problemes i qüestions municipals i comarcals; la  difusió  del  coneixement  de  les  

institucions  municipals  i  comarcals encoratjant la participació dels ciutadans; la formació dels 

electes i tècnics dels ens locals; l’oferiment de serveis de suport, assessorament i de compra 

agregada de productes i serveis per als associats (article 7 dels estatuts). 

II. Que per assolir les finalitats esmentades l’ACM representa els interessos dels seus associats 

davant de les altres administracions, governs i institucions públiques i privades; estableix 

relacions de cooperació i d’altres tipus amb entitats  nacionals i internacionals amb finalitats 

anàlogues; estableix les estructures organitzatives pertinents; facilita l’intercanvi d’informació 

sobre qüestions municipals i comarcals; ofereix serveis d’assessorament per als seus associats; 

organitza i participa en reunions, seminaris i congressos; organitza cursos i activitats de 

formació; es dirigeix als poders públics, promou canvis normatius i intervé, amb caràcter 

consultiu si escau, en la formulació de projectes oficials que afectin els ens locals; edita i promou 

publicacions; disposa d’una central de contractació i realitza i promou qualsevol altra activitat 

que tingui relació amb els seus fins ( article 8 dels estatuts). 



   

2 
 

III. Que el FORUMSD és una associació sense ànim de lucre, formada pels titulars d’aquestes 

institucions que de forma lliure s'hi adhereixen. Els seus fins són: donar suport tècnic als síndics, 

les síndiques, els defensors i les defensores en l’exercici de les seves competències en l’àmbit 

local de protecció i defensa dels drets de la ciutadania reconeguts a la Constitució i a l’Estatut, 

la defensa de les llibertats públiques i els drets fonamentals de la ciutadania, així com els drets 

humans de proximitat, drets econòmics i socials, d’acord amb la normativa vigent; promoure els 

contactes i els intercanvis tècnics, facilitar les consultes sobre casos i la informació entre 

defensories i sindicatures; promoure el desenvolupament i la implantació de la institució de la 

Sindicatura Municipal de Greuges o Defensoria de la Ciutadania Local en els municipis, i, establir 

relacions i convenis amb altres institucions, entitats i organismes per a la consecució dels 

objectius abans esmentats (article 2 dels seus Estatuts). És en aquest context que les sindicatures 

locals esdevenen, pels governs locals i els ajuntaments, mecanismes de garantia de la 

transparència i el bon govern. 

IV. Que el Pla de Treball 2020 del FòrumSD integra la continuïtat d’un conjunt d’activitats 

d’àmbits diversos com son: Formació, Publicacions, Comunicació, Treball en Xarxa i Relacions 

institucionals, entre d’altres, sobre les quals l’ACMC hi vol fer constar el seu suport i considera 

convenient contribuir a la seva organització mitjançant una aportació econòmica que 

contribueixi a sufragar-ne parcialment les despeses atès l’interès de l’activitat i els objectius del 

FòrumSD per al món local català i en el marc dels compromisos d’aquesta entitat per aconseguir 

de les corporacions locals incrementar la transparència i bon govern. 

Per això, les entitats sota signants formalitzen el present conveni, que sotmeten als següents: 

 

PACTES 

PRIMER.- Als efectes exclusius de contribuir al desenvolupament del Pla de Treball 2020 l’ACM 

farà una aportació al FORUMSD de quatre mil vuit-cents cinquanta euros (4.850,- €) que 

s’aplicaran pels següents projectes i activitats. 
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- Formació 

 

o Objectius:  

1. Ampliar la formació i coneixements dels síndics/ques – 

defensors/es local i els membres dels respectius equips sobre 

àmbits del seu interès. 

2. Facilitar als síndics, sindiques, defensors i defensores locals els 

coneixements suficients per desenvolupar la seva tasca. 

 

o Accions – activitats: 

1. Organització i coordinació dels Tallers de formació. 

2. Facilitar i garantir la presència de membres del FòrumSD – síndics i 

defensors -  als Tallers i les Jornades de Formació. 

3. Facilitar el funcionament i la organització en comissions de treball 

per temàtiques concretes. 

 

o Import actuació: 1.425,- € 

 

- Promoció de la institució 

 

o Objectius:  

1. Incrementar el coneixement de la institució del síndic/a – 

defensor/a local entre els municipis de Catalunya. 

2. Aconseguir que més ajuntaments es comprometin amb la creació i 

implantació de la institució al seu ordenament local. 

3. Donar a conèixer al món local la tasca de les sindicatures locals com 

a mecanisme de garantia de la transparència i  el bon govern. 

 

o Accions – activitats: 

1. Organització i participació en alguna jornada o acció formativa 

organitzada per l’ACM i pels ajuntaments que encara no disposen 

de la institució del síndic/a – defensor/a local. 

2. Continuïtat del Pla de Comunicació del FòrumSD (butlletí IFòrumSD, 

manteniment de la web i les xarxes socials) 

 

o Import actuació: 2.000,- € 
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- Publicacions 2020 

 

o Objectius: 

1. Disposar dels elements de suport adequats relacionats amb els 

Tallers i les Jornades de Formació per incrementar els coneixements 

dels membres de les sindicatures locals. 

2. Disposar de la base documental actualitzada per facilitar a les noves 

sindicatures: circuits d’actuació, models de resolucions, fitxes 

registre de dades i altres similars. 

3. Altra documentació 

 

o Accions – activitats 

1. Seguiment i continuïtat de la elaboració de la Col·lecció Documents 

– monografies FòrumSD.  

2. Edició i publicació d’altra documentació 

 

o Import actuació: 1.425,- € 

 

SEGON.- L’ACM procedirà a ingressar una bestreta d’aquesta quantitat equivalent al 70 per cent 

en el moment de signatura del present conveni la quantitat indicada en el pacte anterior 

mitjançant transferència al compte bancari del FORUMSD. L’altre 30 per cent restant es lliurarà 

en el termini dels 30 dies següents a la presentació dels justificants de les depeses d’aquests 

projectes i per l’import màxim de l’aportació de l’ACM.  

TERCER.- S’establiran vies de col·laboració entre el FÒRUMSD i la Fundació Transparència i Bon 

Govern Local, especialment amb vistes a la col·laboració de les Jornades i Tallers de Formació  

QUART.- El FORUMSD farà constar en tota la publicitat d’aquests projectes la col·laboració de 

l’ACM, reproduint-ne el logo corporatiu. 

CINQUÈ.- Finalitzada tota l’activitat, i com a data màxima el 15 d’abril de 2020, el FORUMSD 

lliurarà a l’ACM un informe-memòria d’aquests projectes, on hi figurin el conjunt de les despeses 

realitzades a càrrec dels projectes objecte d’aquesta subvenció.  
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SISÈ.- La vigència d’aquest conveni es limita als projectes inclosos al pacte Primer del Pla de 

Treball de 2020 i en tot cas, amb data final de les actuacions prevista fins al 31 de desembre de 

2020 i subjecta al compliment de les obligacions que se’n deriven del mateix.  

I en prova de conformitat les dues parts signen el present conveni, per duplicat i a un sol efecte, 

en el lloc i data esmentats. 

 

 

 

 

 

 

 

Lluís Soler i Panisello       Eva Abellan Costa 
President de l’ACM                                                                           Presidenta del FORUMSD 
 
Barcelona, 22 de juliol de 2020 
 
 
 
 
 
Dades Bancàries FòrumSD – Caixabanc 
 
IBAN (format electrònic): ES7421000115160201280515 
IBAN (format paper):  ES74 2100 0115 1602 0128 0515 
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