NOTA DE PREMSA

Els síndics locals de Catalunya
nomenen Joan Barrera, Síndic de
Cornellà, com a president del FòrumSD
Joan Barrera Riba, Síndic municipal de Greuges de Cornellà ha estat nomenat
president del FòrumSD. Diego Arroyo, tinent d’alcaldessa de Santa Coloma de
Gramenet, present en la cloenda de l'assemblea, ha felicitat al president per
aquest nou compromís al capdavant de l’associació que dona suport a la tasca
dels síndics i defensors locals de protecció i defensa dels drets de les persones.
El defensor de Santa Coloma, Fernando Oteros, amfitrió d'aquesta assemblea,
mantindrà el seu lloc a la Junta com a tresorer.
SANTA COLOMA DE GRAMENET, 28 DE MARÇ DE 2017 | L’assemblea del
FòrumSD ha nomenat avui a Joan Barrera, Síndic de Cornellà, com a nou president
del FòrumSD. La resta de membres de l’equip de la Junta Directiva són: Lluís Martínez
(vicepresident – Mollet del Vallès), Pere Pagès (secretari - Reus), Fernando Oteros
(tresorer – Santa Coloma de Gramenet), i els vocals: Mercè Balasch (Argentona),
Milagros Calleja (Rubí), Eduardo Martínez-Vara (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de
l’Heura), Rosa M. Sánchez (Igualada) i Dolors Vallejo (Sant Boi de Llobregat).
La Sala d'actes de Can Sisteré ha acollit la XIX Trobada – Assemblea del FòrumSD,
l’associació de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya. En
aquesta assemblea els 40 síndics i defensors membres del FòrumSD han procedit a la
renovació de la seva Junta Directiva, que assumirà aquest servei pels propers dos
anys.
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L’alcaldessa de Santa Coloma Gramenet, Sra. Núria Parlón, ha donat la benvinguda
als membres del FòrumSD, donant suport a la tasca de defensa dels drets de
proximitat que desenvolupen els defensors i ha ratificat el compromís del consistori
amb el Defensor de la Ciutadania i la continuïtat de la seu del FòrumSD a la ciutat

Al discurs de presentació del seu projecte per als propers dos anys de mandat com a
president, el Sr. Barrera ha destacat ”la dimensió real del paper que els defensors i les
defensores locals han de tenir i tenen a la nostra societat. En primer lloc, confirmant
que la defensa dels drets de proximitat és una necessitat en un món cada vegada més
globalitzat i que la seva salvaguarda defineix el marc de treball com a intermediaris
entre la ciutadania i l’administració”.

Pel que fa al FòrumSD, ha destacat els objectius del Pla de Treball:

-

Consolidació de la tasca d’assessorament i resposta a les necessitats de les
sindicatures,

-

Manteniment de les sessions i jornades de formació, en col·laboració amb les
universitats, col·legis professionals i entitats socials i del Tercer Sector, la
promoció i manteniment de les relacions institucionals: municipis, diputacions,
Generalitat de Catalunya, Síndic de Greuges de Catalunya, així con les
relacions internacionals ( IOI - Institut Internacional de l’Ombudsman: ILO Instituto Latinoamericano del Ombudsman),

-

Increment i dinamització de la comunicació (pàgina web, xarxes socials) i
divulgació de les actuacions de les sindicatures locals, com a eixos principals.

L'ex-president, Ramón Llorente, defensor de Girona, s'ha acomiadat del càrrec amb la
felicitació de l'assemblea pel bon treball desenvolupat en el seu mandat i amb l’èxit
assolit quant a la convocatòria i celebració, el passat més de novembre, del Congrés
Internacional de Defensors Locals, LOIC16 “Pensem Globalment – Actuem
Localment”. També s'han acomiadat de les seves responsabilitats a la Junta Directiva
el Sr. Josep Ibars (Vilanova i la Geltrú), el Sr. Bertrand Hallé (Palafrugell), el Sr. Josep
Giné (Lleida) i el Sr. Carles Dalmau (Sant Boi de Llobregat).
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El FòrumSD, és una associació sense ànim de lucre formada pels Síndics, Síndiques,
Defensors i Defensores dels Ajuntaments de Catalunya. 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, suport, intercanvi i
assessorament entre les sindicatures.
A Catalunya hi ha un total de 40 pobles i ciutats que disposen ja d’un defensor o
defensora municipal. En termes de població més d’un 54% de ciutadans poden accedir
a aquesta institució de defensa dels drets de les persones, que desenvolupa les seves
funcions des de la proximitat i en l’àmbit de l’administració local.

Santa Coloma de Gramenet, 28 març de 2017

El FòrumSD, punt de trobada
dels Síndics locals de Catalunya
El FòrumSD, és una associació sense ànim de lucre formada pels Síndics, Síndiques,
Defensors i Defensores dels Ajuntaments de Catalunya. 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, suport, intercanvi i assessorament entre les sindicatures. A data
d’avui ja hi ha més de 40 municipis a Catalunya que disposen d’un defensor o defensora
municipal.

Els Síndics i Síndiques locals a Catalunya
Els Síndics i Defensors locals tenen la funció de defensar els drets de la ciutadania del seu
propi municipi. Les seves competències són d’àmbit local: les llibertats públiques i els drets
fonamentals de la ciutadania, els drets humans de proximitat i els drets econòmics i socials,
d’acord amb la normativa vigent.
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Breu repàs històric per la institució dels Síndics locals a Catalunya
El FòrumSD és l’associació dels Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de
Catalunya. La seva principal finalitat és donar suport als Síndics i Defensors associats i
promoure contactes i intercanvis tècnics entre ells.
L’any 1990 la ciutat de Lleida decideix implantar, com una figura independent i separada de les
responsabilitats polítiques, la institució del Síndic de Greuges de La Paeria. El Sr. Simeó
Magí va assumir el càrrec entre els anys 1990 i 1995 i és converteix en el primer síndic local
de Catalunya dins d’aquesta nova etapa de recuperació de la institució en el marc dels
ajuntaments democràtics.
A aquesta li segueixen poblacions com Vilafranca del Penedès l’any 1993, Tiana i Granollers, al
1997, i Santa Coloma de Gramenet i Girona que segueixen aquest mateix camí l’any 1999.
L’any 1999 es convoca a Granollers la primera trobada de síndics i defensors. Hi acudeixen
només 5 sindicatures. Avui disposem a Catalunya d’un total de 40 sindicatures locals i hi ha
encara un nombre important de poblacions que volen promoure aquesta institució.
A partir de l’any 2002, els Síndics i Defensors locals de Catalunya entenen que és necessària
la creació d’una associació que els agrupés. Fins al 2005, se celebren Trobades anuals per
intercanviar punts de vista.
La creació del FòrumSD, l’any 2005, suposa passar d’un únic contacte anual dins de l’espai
de les Trobades, a poder disposar d’una estructura que permet i facilita un contacte quotidià
entre els Síndics i Defensors locals. Aquest contacte consolida una nova relació entre les
Sindicatures, les fa sortir del seu propi aïllament i afavoreix el plantejament i desenvolupament
d’objectius i fites comunes.
El passat mes de novembre i sota el títol de “Pensem Globalment – Defensem Localment” el
FòrumSD va convocar a Girona el primer Congrés Internacional de Defensors Locals –
LOIC16 – al congres hi van assistir més de 200 persones representants d’un total de 60
sindicatures locals de 11 nacionalitats diferents, bàsicament d’Europa i Llatinoamèrica.
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Finalitats del FòrumSD


Donar suport als síndics i defensors en l’exercici de les 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
l’intercanvi d’informació.



Promoure el desenvolupament i la implantació de la institució en els municipis.



Establir relacions i convenis amb altres institucions, entitats i organismes per a la
consecució dels objectius abans esmentats.



L’associació està inscrita en la Secció 1ª del Registre d’entitats de la Generalitat de
Catalunya amb el núm: 3237
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