CONVENI ENTRE EL FÒRUM DE SÍNDICS, SÍNDIQUES, DEFENSORS I
DEFENSORES LOCALS DE CATALUNYA, LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS
DE CATALUNYA I LA ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPS I
COMARQUES.

Santa Coloma de Gramenet, 30 de gener de 2008

REUNITS:
L'Il·lustríssim Sr. Manuel Bustos Garrido, President de la Federació de Municipis
de Catalunya
L'Il·lustríssim Sr. Salvador Esteve i Figueras , President de l'Associació Catalana
de Municipis i Comarques.
El Sr. Carles Dalmau i Ausàs, President del Fòrum de Síndics, Síndiques,
Defensors i Defensores locals de Catalunya, FòrumSD.
Els primers fent ús de les facultats que els són reconegudes per acord de
l'Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya de data 21 de
setembre de 2007 i per acord de l'Assemblea General de l'Associació Catalana
de Municipis i Comarques de data 29 de setembre de 2007, respectivament.
El darrer assumint el càrrec i la representació que preveuen els estatuts de
l’associació atorgats per acord de l’Assemblea General de data 26 de Febrer de
2007.
Les tres parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per necessària per a
atorgar aquest document i,
Manifesten que,
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I.- Els municipis gaudeixen d’autonomia constitucionalment garantida i són un
dels fonaments del nostre règim democràtic. La llei de bases de règim local
reconeix als municipis el dret a intervenir en tots aquells assumptes que afecten
directament als seus interessos i els confirma les competències i la capacitat de
gestió necessàries, de conformitat amb els principis de descentralització i de
màxima proximitat de la gestió administrativa a la ciutadania.
II.- Aquesta proximitat a la ciutadania, l’assumpció de competències pels ens
locals en matèries molt diverses i la tendència creixent a buscar mecanismes
que millorin la protecció de les persones envers l’Administració, ha propiciat que
diversos municipis, des de l’any 1990, hagin creat, en exercici de la potestat
organitzativa de què gaudeixen i en base als valors que representa la
participació ciutadana, la institució del/la Síndic/a o Defensor/a del Ciutadà per
salvaguardar els drets de la ciutadania en relació amb l’Administració municipal.
III.- Posteriorment, aquesta institució també ha estat inclosa a la Carta Europea
de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat com a mecanisme de garantia
dels drets humans de proximitat, tal i com especifica el seu article XXVII. La
Carta va ser signada el 18 de maig de 2000 a la ciutat de Saint-Denis i ha estat
assumida com a pròpia, a data d’avui, per més de cent trenta municipis de
Catalunya.
IV.- Per Llei 21/2002, de 5 de juliol, de setena modificació de la Llei 8/87, de 15
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, es va preveure la creació de la
institució del Síndic Municipal de Greuges. La llei ha configurat al Síndic com a
òrgan del municipi de caràcter potestatiu, corresponent al Ple de la Corporació
la decisió sobre la creació d’aquesta figura. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
en els seus articles 78 i 79, referits a la institució del Síndic de Greuges, destaca
la seva col·laboració amb els síndics i defensors locals de la ciutadania.
V.- El/La Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania suposa un apropament del
ciutadà a l’administració, amb l’objectiu de la millora del sistema administratiu i
una eficaç prestació dels serveis públics. La seva tasca, basada en investigar i
verificar el bon funcionament de l’activitat de l’Administració municipal,
contribueix a reduir la distància amb la ciutadania; a millorar l’eficàcia i la
transparència dels Ajuntaments, tot facilitant l’accés dels procediments
administratius i garantint un veritable diàleg ciutadà/na amb l’Administració
municipal.
VI.- El/La Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania es defineix com una
magistratura de persuasió. Les seves recomanacions, sense caràcter vinculant
ni executiu, es fonamenten en l’aplicació dels criteris de justícia i equitat amb
els quals treballa des de la independència i objectivitat. Els Síndics treballen
des de la proximitat, amb l’ètica com a divisa de comportament i amb l’exercici
de la crítica en la supervisió i el control de l’aplicació del marc legal i normatiu
que fan els ajuntaments.
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VII.- Les finalitats de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) són el
foment i al defensa de l’autonomia dels municipis, la representació dels
interessos generals de les col·lectivitats davant les instàncies polítiques,
jurisdiccionals i administratives, la promoció d’estudis sobre problemes i
qüestions municipals, i la difusió del coneixement de les institucions municipals
tal com especifica el capítol II, article cinquè dels Estatuts de l’FMC.
VIII.- Per a la realització de les finalitats esmentades, l’FMC estableix les
estructures organitzatives pertinents; facilita l’intercanvi de informació sobre
temes locals, constitueix serveis d’assessorament per als seus membres,
organitza reunions, seminaris i congressos; participa en reunions i sessions, es
dirigeix als poders públics; intervé, si s’escau, en la formulació dels projectes
oficials que es refereixen a les autonomies locals, i promou publicacions
(capítol II, article sisè, dels Estatuts de l’FMC).
IX.- Les finalitats de la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)
són, entre d’altres, la representació dels interessos genèrics dels ens locals
davant les instàncies polítiques i administratives i la promoció i elaboració
d’estudis sobre problemes i qüestions municipals i comarcals (títol II, article
novè, dels Estatuts de l’ACM).
X.- Per a dur a terme les finalitats esmentades, l’ACM representa els interessos
dels seus associats davant l’administració i altres òrgans i institucions públiques
i privades; estableix les estructures organitzatives pertinents; facilita l’intercanvi
d’informació sobre qüestions municipals i comarcals; organitza reunions,
seminaris i congressos: participa en reunions i sessions; edita i promou
publicacions; es dirigeix als poders públics i intervé, amb caràcter consultiu, si
s’escau, en la formulació de projectes oficials que es refereixen a les
autonomies locals (títol II, article desè, dels Estatuts de l’ACM).
XI.- El Fòrum de Síndics, síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya,
FòrumSD, és una associació sense ànim de lucre, formada pels titulars
d’aquestes institucions que de forma lliure s’hi adhereixen. Els seus objectius
son: promoure el creixement i el desenvolupament de la institució, facilitar la
seva extensió i implantació als municipis, el desenvolupament de models de
treball i d’actuació conjunts, així com disposar d’una xarxa de coordinació,
informació, suport, intercanvi i assessorament entre les sindicatures.
XII.- L’FMC i l’ACM reconeixen l’interès que, tant per a la ciutadania com pels
Ajuntaments, suposa la implantació de la institució del Síndic/a o Defensor/a
municipal com una forma més d’aprofundir en la democràcia local.
Per això i en conseqüència, el FòrumSD, la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) subscriuen aquest
conveni que es regeix pels següents
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PACTES
PRIMER. L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració d’aquestes tres
institucions, per tal de promoure el desenvolupament i la implantació de la
institució del Síndic/a – Defensor/a municipal entre els Ajuntaments, mitjançant
les accions d’informació i assessorament que calguin als municipis de forma que
es puguin plantejar i optar a la implantació de la institució.
SEGON. El FòrumSD col·laborarà amb els òrgans de l’FMC i de l’ACM oferint
l’assessorament i la informació disponible sobre els processos a seguir per a la
implantació de la institució als Ajuntaments. Igualment, el FòrumSD oferirà
aquest assessorament, informació i suport, de forma directa, als ajuntaments
membres d’aquestes associacions que així ho sol·licitin.
TERCER. El FòrumSD es compromet a posar en comú i facilitar a l’FMC i l’ACM
les experiències i conclusions de caràcter general que es recullin dins del seu
àmbit d’actuació als municipis, així com les que sorgeixin en la xarxa de treball,
les assemblees i les jornades de formació.
QUART. L’FMC i l’ACM es comprometen a incloure en algunes de les seves
jornades, cursos de formació, comissions de treball, butlletins i/o altres actes
informatius, algun espai de reflexió i anàlisi sobre la conveniència i beneficis
que per la ciutadania i pels Ajuntaments suposa la implantació i treball
d’aquesta institució.
CINQUÈ. L’FMC i l’ACM inclouran en les seves respectives pàgines web un enllaç
directe a la pàgina web del FòrumSD.
SISÈ. El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i
tindrà una vigència d’un any, prorrogable en iguals períodes, per acord tàcit de
les parts. Tot i així, el conveni o les seves pròrrogues, podran se resoltes en
qualsevol moment per la denúncia d’alguna de les parts.
I en prova de conformitat, les tres parts signen aquest document, per triplicat i
a un sol efecte, en la data assenyalada al començament.

Carles Dalmau
President del FòrumSD

Manuel Bustos

Salvador Esteve

President de l’FMC

President de l’ACM
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