
 

MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ, SÍNDICA DE BARCELONA, ÉS LA NOVA 

VICEPRESIDENTA DEL FÒRUMSD 

 Lluis M. Camps, síndic personer de Mollet del Vallès, és el nou president del 

FòrumSD.  

 L’objectiu de la nova etapa és aprofitar l’actual moment d’expansió i 

consolidació que viuen les sindicatures locals 

Barcelona, 4 de maig del 2018 – El Fòrum de Síndics i Síndiques Defensors i Defensores 

Locals de Catalunya (FòrumSD) ha constituït la nova junta directiva durant l’assemblea 

de la institució, en què Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha 

estat nomenada vicepresidenta, i Lluis M. Camps, síndic de Mollet, ocuparà la 

presidència.  

La resta de l’òrgan directiu, escollit el 3 de maig de 2018 a Santa Coloma de Gramenet 

per a un període de 2 anys, estarà format per: Isabel Marquès, síndica municipal de 

greuges de Terrassa; Ramon Palacio, síndic municipal de greuges de Sant Cugat del 

Vallès; Rosa M. Sánchez, síndica municipal de greuges d'Igualada; Josep Rius, síndic 

municipal de greuges de Sant Feliu de Guíxols; Milagros Calleja, síndica de greuges de 

Rubí, i Joan Sala, síndic municipal de greuges de Vic. 

L’objectiu principal de la nova etapa iniciada amb el relleu al capdavant del FòrumSD 

és aprofundir en el paper de l’entitat com a plataforma de serveis per als seus 

associats amb el propòsit d’aprofitar el moment d’expansió i consolidació que viuen les 

sindicatures locals. En els darrers mesos s’han creat noves defensories a ciutats com 

l’Hospitalet de Llobregat, Vic, Alella o Calella i s’han renovat els defensors i les 

defensores de La Seu d’Urgell, Palafrugell, Sabadell, Sant Cugat, Sant Feliu de 

Llobregat, Terrassa, Vilafranca del Penedès, Vilanova del Vallès i Vilanova i la Geltrú. 

La nova junta directiva pretén desenvolupar estratègies per valorar les sindicatures 

locals, de forma que el FòrumSD esdevingui també una palanca per a la creació de 

nous organismes municipals de defensa dels Drets de la Ciutadania. 

Per aconseguir aquestes finalitats, el pla de treball del FòrumSD per als pròxims mesos 

inclou des de la inauguració d’un nou espai web fins a la realització de jornades i 

cursos de formació sobre Ètica i Bon Govern, Comunicació i noves sindicatures o 

Sindicatures locals i Dret a la Ciutat, entre d’altres. La nova Junta també emprendrà 



una renovació dels estatuts per tal d’adaptar-los a la realitat actual i potenciarà les 

relacions amb administracions supramunicipals, entitats municipals, universitats i 

associacions i plataformes de defensa dels Drets Humans.  

Sobre el FòrumSD  

El FòrumSD és una associació sense ànim de lucre formada pels síndics, síndiques, 

defensors i defensores dels Ajuntaments de Catalunya. Agrupa a un total de 43 

sindicatures (38 a Catalunya i 5 a Espanya) que presten servei a més de la meitat de 

la població del país. Els seus objectius són 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. 


