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Ajuntament
de Sabadell

AREA DE PRESIDENCIA ISERVEIS A LES PERSONES
Regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Sr. Daniel de Alfonso Laso
Director de I'Oficina Antifrau de Catalunya
C/. Ribes, 3
08013-Barcelona.

Senyor,

En resposta a la seva carta del dia 5 del proppassat de novembre mitjançant la qual

ens va fer arribar un conjunt d'al'legacions referents al Reglament del Consell

Municipal de Solidaritat i Cooperació de Sabadell, que va ser aprovat inicialment per

l'Ajuntàment Ple en la sessió del2 d'octubre de l'any passat, adjunt a la preseht em

pláu fer-li arribar el trasllat dels acords adoptats pel mateix Plenari el proppassat dia 9

del mes en curs, estimant parcialment les esmenes presentades per la institució que

vostè representa i d'altres que també van considerar convenient manifestar la seva

opinió al respecte. En aquesta mateixa sessió plenària es va aprovar definitivament el

ieglament esmentat el qual està previst que sigui publicat íntegrament al Butlletí

Of¡õiat de la província el proper dia 6 de maig o en data molt propera segons les

disponibilitats del propi Butlletí.

Aprofito I'avinentesa per manifestar-li en nom de I'Ajuntament de Sabadell i en el meu

propi, el nostre més sincer agraÏment per les seves apodacions.

Atentament,

CARNÉ JORDANA
Regid de Drets Civils i Ciutadania

, 24 d'abril de 2013
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Ajurrtament
de Sabadell

AREA DE PRESIDENCIA ISERVEIS A LES PERSONES
Drets Civils i Ciutadania
MS/jo

L'Ajuntament Ple, en la sessió duta a terme el dia 9 d'abril de 20'13, va aprovar,
entre d'altres el següent DICTAMEN:

Atès que en sessió celebrada el 30 de juny de 2008, l'Ajuntament Ple va aprovar
definitivament la constitució del Consell Municipal de SolidarÍtat i Cooperació de la
ciutat de Sabadell, com a òrgan sectorial de participació, i el Reglament de
funcionament que el regula.

Atès que en aplicació dels articles 8 i 14 del Reglament de funcionament esmentat, la
Comissió Permanent va presentar al Plenari del Consell proposta de modificació de
diversos arlicles del Reglament que fou aprovat pel Consell Plenari en reunió de 20 de
juny de 2012.

Atès que en sessió de 2 d'octubre de 2012, el Ple municipal va aprovar inicialment la
modificació del Reglament de funcionament, segons el text que s'adjunta i que es dóna
aquí per reproduiÏ, i que els acords adoptats es van sotmetre a informació pública al
BOP (29-10-2012), al DOGC (24-10 2012) i al tauler d'anuncis i al web municipals.

Atès que, en el període concedit han formulat escrit al'iegacions amb presentació
d'esmenes a la proposta de modificació del Reglament aprovat inicialment: : I'Oficina
Antifrau de Catalunya i Grup Municipal d'Entesa per Sabadell,

Vist l'informe emès per la cap de servei i l'assessora jurídica de la regidoria de Drets
Civils iCrutadania, en data 5 de març de 2013, on es valoren les esmenes
presentades i el text del qual es transcriu a continuació:

,'INFORME

Tema: Aprovació definitiva de Ia modificacio del reglament íntern del Consell de
Solidaritat i Cooperació de I'Ajuntament de Sabadell. Valoracio i estimació
parcial de les al.legacions formulades arran de I'aprovacío. inicial de la
modificacio.

Antecedents

En data 30 de juny de 2008, el Ple municipal va aprovar definitivament la constitucio
del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperacio, organ sectorial de pariicipació de
caràcter consultiu, i el Reglament de funcionament que el regula.

Davant la necessitat de revisar, adequar i actualitzar el Reglament de funcionament. i
a proposta del Consell es¡nentat en sessió de 2 d'octubre de 2012, el Ple ntunicipa!
va aprovar, amb caràcter inicial, la mociiftcacio del Reglantent de funciona¡'nent
esmentat, que es va sotmetre a infonnació pública mitjançant publicacio al DOGC
nunt.6239, de 24-10-2012, ¡ altauler d'anuncis municipal.
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En el termini concedit de 30 dies hàbils, comptadors des de I'endemà de la data de
publicació al DOGC, van presentar al'legacions:

Oficina Antifrau de Catalunya
Grup municipal d'Entesa per Sabadell

E/s escrifs d'al'legacions, que s'adjunten, han estat esfudlafs i valorats pels serveis
tècnics ijurídics de la regidoria de Drets Civils i Çiutadania i s'han informat en /a sessió
del Consell Plenari de data 29 de gener de 2013, amb la voluntat d'incorporar la major
parf possible de les proposfes presentades.

Valoració de /es al'legacions presenúades

AL.LEGAC'O'VS FORMULADES PER L'OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

1.a) Seguint Ia proposta i directrius de I'Oficina Antifrau de Catalunya, s'ha incorporat
un PREÀMBIJL al Reglament on hi figuren totes les referèncres a la normativa tegat
aplicable, des de l'àmNt estatal al municipal.

1.b) Referent a la transparència i accés a la informacio i de conformitat amb el que
drsposen els arficles 70 LBRL i 156 TRLMRLC, s'han afegit a I'article 9è, e/s punfs
següenfs amb el seu text corresponent;

TEXT DEFINITIU:

"6. Les sessions del Consell PlenaritÌndran caràcter public"

"7. En un termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar del següent a la data de
celebracio de /a sessio, les acfes de /es sessions det Consetl Plenari, tan ordinàries
com extraordinàries, s'han de trametre a fofs els membres del Plenari. Un cop les
acfes siguin aprovades definitivament, es puhlicaran íntegrament a la pàgina web
municipal, amb la finalitat de garantir-ne el lliure accés als ciutadans i ciutadanes."

No s'accepta afegir que les acfes que es pengin siguin provisionals, ja que es pof
atemptar contra la veracitat d'allò publicat i a nivell de funcionament pot ser no viable.

AL.LEGAC'ONS FORMULADES PER ENTESA PER SABADELL

Les esmenes presentades fan referència al redactat de diversos arficles que es
detallen a continuació:

- Article 2n. Sobre I'objecte i funcíons del Consell

S'adapta la descripcio de I'objecte del Consell en el sentit d'introduir en el redactat
"impulsar accions de solidaritat i cooperacio".

No s'esflma procedent introduir "gestionar" per considerar-se que, d'acord amb el ROM
i altra normativa aplicable, la gestio de les accions de solidaritat no correspon al
Consell sino a I'Ajuntament, que sego/?s la distribucio i delegacio de competències que
formen parl del carfipàs municipal, correspondrà als diferents òrgans de govent de la
corporacio municipal. La segona modificacio proposada també fa referència a l'aft. 2n,
tot i que en I'escrit d'al'legacions preserrf at hi figuri "Atiicle 3r".
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S'admeten les propostes corresponenfs als epígrafs segúenfs.
4) S'afegeix "Definir" al redactat actual: Presentar als organs competents de
I'Ajuntament...

9) Es substitueix "lnformar(...)" per "Difondre (...)"

No s'accepta incorporar un punt que faci referència a la frase impulsar les actuacions
en matèria de solidaritat i cooperació..., ja que es considera que es reiteratiu amb el
paràgraf anterior.

TEXT DEFINITIU:

"A¡ticle 2n
L'objecte del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperacio és impulsar accions de
solidaritat i cooperacio i fomentar processos de pafticipacio entre els diferents actors i
agents de la ciutat que treballen en femes de solidaritat i cooperacio, així com altres
secfors rnleressafs, afi de coordinar actuacions encaminades a la defensa de la pau,
e/s drefs humans i la justícia social, aplicant polítiques que afavoreixin aconseguir els
objectius del mil'lenni, posant especial atencio al desenvolupament humà sostenible, la
lluita contra les desigualtats i I'eradicacio de la pobresa."

4) Definir i presentar als òrgans competents de I'Ajuntament /es proposies sobre /es
línies estratègiques a seguir per alfuncionament del mateix Consell.

9) Difondre les activitafs de so/idaritat i cooperacio que poñin a terme /es associacions,
/es enfitafs, lAjuntament o altres institucions."

- Article 4rt. Sobre Ia composicio del Consell Plenari

Es proposa reduir el nombre de representants del govern municipal, prescindint de la
presència del regidor/a d'Educacio.

Aquesta proposta, en iniciar-se el procés de modificació del reglament, es va sotmetre
a debat en el si del Consell i es va considerar convenient que el regidor/a d'Educacio
o persona en qui delegui, estigui present en el Consell Plenari, ja que contribueix i
col'labora en els temes de sensibilitzacio. Per tant, no s'accepta aquesta modificacio.

- A¡licle 6è. Soþre la pèrdua de la condicio de membre del Consell

S'accepta un redactat més complet en el seu epígraf e), referent a la necessitat de
raonar I'expußb.

TEXT DEFINITIU

e) Quan el PIe del Consell adopti acord en aquest sentit, amb el vot favorable de dos
tergos dels seus membres, amb una resolucio raonada i suficientment justificada en
base a/s objectius del Consell

- Atiicle 8è. Sobre les funcions del Consell Plenari
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S'admeÍ el redactat, a I'epígraf d): "Emetre informes (...) suprimint "vinculants" , ja que

és aquesf el criteri utilitzat en la resfa d'estatuts o reglamenfs de funcionament
d'aquest Ajuntament, en coherència amb I'objecte dels conse//s secforla/s de
participació.

TEXT DEFINITIU:

d) Emetre informe. a iniciativa pròpia o de I'Ajuntament, en /es matèries de
competència municipal que incideixin en els àmbits de solidaritat i cooperacio

- Article 9è. Sobre el vot ponderat dels representants dels grups
municipals

Proposen eliminar l'apariat 5, referent al vot ponderat dels grups municipals, pel fet
gue es descrimina els vocals electes respecte de la resta de vocals del Consell, a qui
no s'aplica cap mena de ponderacio.

S'admet l'esmena i els raonaments adduiÏs per considerar-se aiusfafs a la pràctica
administrativa més actual i que és la utilitzada en la resta d'esfafufs i reglamenfs dels
òrgans consultius d'aquest Ajuntament. De fet el vot ponderat, d'arrels feudals, ha
quedat relegat a les Juntes de Po¡Taveus on sí que té sentit aquesta modalitat.

TEXT DEFINITIU:

Es suprimeix I'aparfat 5 de I'arfbb 9è

- Atticle 12è. Sobre la comissió permanent

Es proposa eliminar de la composicio de la comissio permanent el regidor d'Educacio.
S'accepta tenint en compte que la seva representació no es considera necessària en
una comissió d'aquesta tipoloEa.

També s'accepta la proposta de fer referència a la conveniència d'afavorir la diversitat
dins la comissio.

TEXT DEFINITIU

Es suprimeix epígraf 2.b) i es modifica I'anterior 2.c) que passa a ser.

b) Un mínim de quatre i un màxim de srs representants de les entitats membres del
Consell que treballin en l'àmbit de la solidaritat i de cooperacio, a proposta de /es
mateixes, afavorint la representació de Ia diversitat d'entitats. Els representants
d'entitats de la Comissio Permanent han de ser els mateixos que hi ha nomenats com
a representants en el plenaridel Consell.

- A¡7icle l3è. Sobre el mandat dels membres de Ia Comissio Permanent

Es proposa el text següent: cada tres anys es renovarà la meitat dels
representanfs de /es enfifafs, de manera que no es podrà formar paft de la Comissio
Permanent de manera continuada més de sis anys. "
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No s'accepta aquest redactat, ja que aquest tema va ser el que va iniciar el debat
sobre la modificació del Reglament i ha estat debatut en la propia Comissio Permanent
i el Consell de Solidaritat i Cooperacio.

S'accepta el plantejament de que es procufl que no es renovin simultàniamenf fofs e/s
representants de la Comissió Permanent.

TEXT DEFINITIU

3. La durada dels representants de /es entitats coincidirà amb el període de cada
mandat municipal. Transcorregut aquest període, els membres seguexen en funcions
fins a I'efectiu nomenament dels subsúrTufs. Es permet la reeleccio i es procurarà que
no es renovin simultàniament tots e/s represe ntants.

Vrsfes les al'legacions formulades i les valoracions i apreciacions anteriorment
detallades.

Vist I'aft. 154.1 del TRLMRLC, els art. 82 ¡ 88 del Reglament Orgànic Municipal (ROM),
així com I'art. 20 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al
desenvolupament i I'art. 1r. de la Llei del Parlament 26/2001, de 31 de desembre, de
cooperacio al de\envolupament.

ES PROPOSA esfrmar parcialment les es/nenes presentades per l'Oficina Antifrau de
Catalunya i l'Entesa per Sabadell, incorporar-les en el text del Reglament de
funcionament, elevar-lo al PIe municipal per a la seva aprovació definitiva i ordenar-ne
la publicacio al DOGC, altauler d'anuncis i al web municipal."

Vist l'art. 154.1 del TRLMRLC, els art. 82 i88 def Reglament Orgànic Municipal (ROM),
així com I'arl. 20 de la Llei 2311998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al
desenvolupament il'art. 1r. de la Llei del Parlament2612001, de 31 de desembre, de
cooperació al desenvolupament.

Vist que de conformitat amb els articles 64 i 65 del Decret 17911995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, e\22.2.p) de la
LRBRL i el 52.2.q) i 154 del TRLMRLC, així com I'ad. 83 del ROM, procedeix
I'aprovació definitiva del Reglament per part del Ple municipal i la seva publicació al
BOP, al DOGC, al tauler d'anuncis i al web municipals.

Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l'Àrea de Presidència i Serveis a les
Persones, a petició del president del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i

regidor de Drets Civils i Ciutadania, proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Estimar parcialment les esmenes presentades per l'Oficina Antifrau de
Catalunya i el Grup Municipal Entesa per Sabadell, segons l'informe emès en data 5
de març de 2013, transcrit en la paft expositiva de la present resolució.

SEGON.- Aprovar definitivament la modificació del Reglament de funcionament del
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, segons el text que s'adjunta.
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TERCER.- Donar publicitat dels acords anteriors mitjançant la publicació íntegra del
Reglament al BOP, al tauler d'anuncis i al web municipals i un extracte dels acords al
DOGC.

QUART.- Fer constar a I'annex ll del Reglament Orgànic Municipal la data i contingut
de les modificacions aprovades definitivament (aft. 83.3 ROM).

CINOUÈ.- Donar trasllat dels anteriors acords a l'Oficina Antifrau i al Grup Municipal
Entesa per Sabadell, als efectes oportuns.

El que us notifico per al vostre coneixement, tot advertint-vos que el present acte
administratiu és definitiu en via administrativa i que podeu interposar-hi recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona en eltermini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la
rebuda de la notificació. També podeu interposar recurs de reposició potestatiu,
com a previ al contenciós administratiu, dins el termini d'un mes, a comptar des del dia
següent al de la rebuda de la notificació. Així mateix, podeu interposar qualsevol altre
recurs que considereu pertinent.

El que us comunico per al vostre coneixement i als efectes oportuns amb el prec que
signeu el duplicat adjunt

Sabadell, 9 d'abril de 2013
El secretari,

SECR TARß (ËNERAL

Aþfttrrrlt gabadoll

OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA -


