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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA AL PROJECTE DE 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL 
MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ DE SABADELL 
 
 
 
Consideració preliminar 
 
La present inciativa normativa de l’Ajuntament de Sabadell, exercida dins 
l’àmbit de les competències que li són pròpies, pot ser considerada una 
manifestació de la voluntat de complir en concret amb el deure 
constitucional que conté l’article 9.2 CE, mandat adreçat a tots els poders 
públics consistent en «facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida 
política, econòmica, cultural i social». Així mateix, l’article 23 CE reconeix 
als ciutadans el dret fonamental a participar en els assumptes públics. El 
foment de la participació social en les polítiques públiques, així com de la 
participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, 
econòmic i polític, és igualment reconegut a l’article 43 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.  
 
Al seu torn, els articles 69.1 LRBRL i 154.1 TRLMRLC estableixen que «[l]es 
Corporacions locals han de facilitar la més àmplia informació sobre la seva 
activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local». El dret dels 
ciutadans a accedir informació pública és reconegut a la legislació local en 
diversos moments: art. 18.1 e) LRBRL o art. 43.1 e) TRLMRLC, mentre que 
el dret a participar en els afers públics és palesat als articles 18.1 b) LRBRL 
i 43.1 b) TRLMRLC. 
 
Així mateix, els articles 70 bis.1 i 123.1 c) LRBRL, i 48.2 b) i 62 TRLMRLC, 
fan esment als procediments i òrgans complementaris de participació 
ciutadana que poden integrar l’estructura municipal, en la mesura que 
faculten el ple per a crear òrgans de participació sectorial en relació amb els 
àmbits d'actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permetin, 
amb la finalitat d'integrar la participació dels ciutadans i de llurs 
associacions en els assumptes municipals.  
 
Per la seva banda, cal tenir present el Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Sabadell (ROM), modificat per darrer cop en sessió del Ple 
de l’Ajuntament de Sabadell del dia 29 de desembre de 1999. D’acord amb 
el seu article 82, l’objecte dels Consells de Participació consisteix en 
«estimular i canalitzar la participació ciutadana i les seves associacions en la 
gestió dels afers municipals, i fer possible la corresponsabilització d’aquests 
en el govern municipal.». Llur funció, «s’adreça principalment a emetre 
informes de les iniciatives municipals relatives al sector que afecti el consell 
en qüestió i a proposar a l’Ajuntament iniciatives pròpies referents al sector 
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d’interessos que són els propis.». Als articles següents es concreta el règim 
de llur creació, atribucions i organizatció. A l’article 88 es defineixen els 
Consells sectorials, que «han d’agrupar entitats especialitzades en el sector 
d’activitat municipal a què correspon el consell. Aquest òrgans tenen 
caràcter consultiu i han de funcionar per tractar els termes de tipus general, 
així com també els específics, prèviament a les comissions informatives 
perquè aquestes puguin tenir la seva opinió davant els grans temes de 
política municipal del sector que correspongui.» 
 
El projecte de modificació normativa ara sotmès a informació pública porta 
causa immediata de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 2 d’octubre de 
2012, pel qual s’aprova inicialment aquesta modificació del Reglament de 
funcionament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, que fou 
aprovat definitivament pel Ple municipal en sessió de 30 de juny de 2008. 
 
L’objectiu del Consell es concreta, d’acord amb l’article 2n del Reglament, 
en «fomentar els processos de participació entre els diferents actors i 
agents de la ciutat que treballen en temes de Solidaritat i de Cooperació a fi 
de coordinar actuacions encaminades a la defensa de la Pau, els Drets 
Humans i la Justícia Social, aplicant polítiques que afavoreixin aconseguir 
els objectius del mil�leni, posant especial atenció al desenvolupament humà 
sostenible, la lluita contra les desigualtats i l’eradicació de la probresa». 
 
És precisament en el sí de la participació col�lectiva on s’encabeix la 
participació directa dels ciutadans i ciutadanes en òrgans municipals i, per 
tant, la creació d’òrgans de participació sectorials en els diferents àmbits 
d’actuació pública municipal, amb la finalitat d’integrar-hi els ciutadans i 
ciutadanes, així com les associacions i entitats en els afers municipals, tal i 
com succeeix en aquest cas, en què el Consell és integrat per una pluralitat 
de membres provinents de la societat civil del municipi de Sabadell, tal i 
com prescriu l’article 4 del Reglament citat.  
 
Observem però que el text sotmès a informació pública està mancat de cap 
referent normatiu sectorial de fons. Per aquesta raó, hem de suggerir que 
s’inclogui en la proposta de Reglament una Exposició de motius o Preàmbul 
que incorpori, no només la justificació del Reglament en la normativa local 
sobre participació ciutadana i de caràcter orgànic (referències que ja es 
preveuen a l’article 1r del Reglament), sinó també, alhora, la fonamentació 
normativa sectorial que es desenvolupa o en quin compliment s’aprova el 
Reglament, normativa que, alhora, ha de servir per inspirar-lo i facilitar-ne 
l’aplicació, com a element hermenèutic. 
 
En aquest sentit, cal destacar l’Informe sobre desenvolupament humà del 
Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) per al 
2011, segons el qual, tot i que s’ha demostrat que els estàndards de vida 
de la majoria de països han millorat i que, de fet, des de fa décades 
tendeixen a la convergència, es preveu un retrocés alarmant d’aquestes 
tendències en cas que el deteriorament mediambiental i les desigualtats 
socials segueixin intensificant-se, amb una previsió de què els països menys 
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desenvolupats invertiran aquesta tendència i s’allunyaran novament dels 
patrons globals abans de 2050.  
 
La Llei estatal 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament, quin objectiu es basa, dins la política exterior de l’Estat, 
en la solidaritat del poble espanyol amb els països en desenvolupament, 
sota el principi d’unitat de acció. Al seu article 20 estableix que «la 
cooperació per al desenvolupament que es realitzi des de les Comunitats 
Autònomes i les Entitats locals, expressió solidària de llurs respectives 
societats, s’inspira en els principis, objetius i prioritats establertes a la 
Secció II del Capítol I de la present Llei.» (és a dir, arts. 2 a 7 de la Llei 
estatal referida). D’axò es després que el Reglament hauria de fer-se exprès 
ressò dels esmentats objectius i principis.  
 
Per la seva banda, la Llei del Parlament 26/2001, de 31 de desembre, de 
cooperació al desenvolupament, al seu article 1 estableix que llur objecte 
consisteix en «establir i regular el règim jurídic al qual s’ha d’ajustar 
l’activitat de l’Administració de la Generalitat en matèria de cooperació al 
desenvolupament i de solidaritat internacional, enteses com a béns públics 
globals en la realització de les quals s’ha compromès la societat catalana». 
Tot i que l’article 2.1 limita el seu àmbit d’aplicació a les activitats de 
l’Administració de la Generalitat, l’apartat segon de l’article afegeix que «els 
valors, les finalitats i els principis d’aquesta Llei informen l’activitat dels ens 
locals de Catalunya en matèria de cooperació al desenvolupament.» I que 
«aquesta Llei regula també les relacions de coordinació, cooperació i 
col�laboració entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals en 
aquesta matèria, dins el respecte degut a l’autonomia local.» En 
desenvolupament d’aquesta Llei, cal esmentar aquí el recentment aprovat 
Decret 139/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen els òrgans de 
coordinació i col�laboració i els òrgans consultius que estableix la Llei 
26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament: la 
Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament, la 
Comissió de Coordinació amb els Ens Locals i el Consell de Cooperació al 
Desenvolupament (deroga el fins ara vigent Decret 105/2003, de 15 
d’abril). 
 
Tenint en compte que l’article segon del Reglament circumscriu l’objecte del 
Consell municipal de solidaritat i Cooperació amb el foment de processos de 
participació d’actors i agents de la ciutat a fi de coordinar actuacions en 
defensa de la Pau, Drets Humans i Justícia Social, convé fer expressa 
al�lusió a la Llei del Parlament 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la Pau, 
quin objecte s’identifica precisament amb el «foment de la pau, la justícia, 
la igualtat i l'equitat en les relacions entre persones, pobles, cultures, 
nacions i estats; la prevenció i la solució pacífica dels conflictes i les 
tensions socials, i l'enfortiment i l'arrelament de la pau i de la convivència 
són valors que han de guiar l'activitat de l'Administració de la Generalitat i 
els ens locals.» (article 1). Cal tenir en compte que el seu àmbit d’aplicació 
(article 2) esmenta expressament els ens locals, quan es refereix a què, 
«amb la finalitat de fomentar la pau, la justícia, la igualtat i l'equitat, 
l'Administració de la Generalitat i els ens locals, d'acord amb les 
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competències respectives, han d'actuar en els àmbits (...)» dels drets 
humans i les llibertats individuals i col�lectives; la convivència ciutadana, la 
promoció del diàleg i la solució pacífica dels conflictes; l'ensenyament i 
l'educació per la pau; els mitjans de comunicació social; i el foment del 
desarmament global. Pel que fa a la dimensió orgànica, l’article 8 de la Llei 
institueix el Consell Català de Foment de la Pau, definit com a «l'òrgan 
consultiu i de participació de la societat de Catalunya per al foment de la 
pau en les activitats de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals en 
aquest àmbit», adscrit a l'Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 
 

En relació a la transparència i l’accés a la informació 
 

1. En virtut del principi de transparència i del dret d’accés a la 
informació dels ciutadans, considerem una mesura desitjable que les 
sessions dels òrgans col�legiats del govern del Consell (això és, el 
Consell Plenari i la Comissió Permanent) tinguin caràcter públic.  
 
En aquest sentit, a l’article 70 LRBRL s’afirma que les sessions del Ple 
de les corporacions locals són públiques, encara que poden tenir el 
caràcter de secrets el debat i votació d’assumptes que, amb acord de 
la majoria absoluta dels membres, puguin afectar el dret fonamental 
a l’honor, intimitat i pròpia imatge dels ciutadans.  
 
També l’article 156 TRLMRLC, després de prescriure al seu apartat 1r 
que les sessions del ple de les corporacions locals són públiques, al 
seu apartat 2n afegeix que «són també públiques les sessions dels 
òrgans de participació». 
 

 
INDICACIÓ: 
 

 
A aquest efecte, caldria que la modificació proposada prevegi 
incloure, de manera expressa, en els articles 9è i 13è de l’actual 
Reglament, respectivament, el caràcter públic de les sessions dels 
òrgans de govern del Consell, atès que a la versió actual del 
Reglament s’omet cap referència al respecte.  
 
Alhora, i per a la deguda consecució de l’anterior, la modificació 
reglamentària hauria de preveure també l’adopció de les mesures 
adients de difusió de les convocatòries de les sessions, tal i com 
exigeix l’article 155.1 TRLMRLC in fine. 
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2. Idèntica transparència ha de predicar-se respecte dels acords 
adoptats pels òrgans de govern referits, en relació amb els que, en 
l’actual versió vigent del Reglament, tampoc consta cap al�lusió a llur 
publicitat.  
 
L’apartat primer de l’art. 70.2 LRBRL exigeix que els acords adoptats 
per els entitats locals es publiquin «en la forma prevista per la Llei.» 
 
Per la seva banda, iguament l’article 155.1 TRLMRLC estableix que 
«la corporació, per acord del ple, ha de determinar els mitjans 
necessaris per a donar publicitat als acords adoptats per la corporació 
i les convocatòries dels òrgans les sessions dels quals siguin 
públiques, a fi de garantir el dret dels ciutadans a la més àmplia 
informació sobre les activitats de l'ens local.». És per aquest motiu 
que l’apartat segon de l’article reconeix a tots els ciutadans, entre 
d’altres, el dret dret a «a) Obtenir còpies i certificacions acreditatives 
dels acords adoptats per les corporacions locals i dels seus 
antecedents.» 
 
Així doncs, la modificació del Reglament hauria d’introduir la previsió 
de fer públiques, mitjançant el lliure accés de la ciutadania les actes  
de les sessions. 
  
A més, raons de transparència fan aconsellable que la publicació de 
les actes tingui lloc de forma immediata, amb independència de quina 
sigui la posterior data d’aprovació de l’acta, atès que l’establiment de 
llur aprovació com a condicionant per a fer efectiu el lliure accés a la 
informació comportaria necessàriament buidar el contingut essencial 
del dret de la ciutadania a conèixer la informació complerta, veraç i 
actual en mans de les Administracions públiques: la finalitat i garantia 
que persegueix la transparència administrativa podria veure’s 
frustrada si s’exigís esperar al moment de l’aprovació de l’acta per a 
fer efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes a conèixer el seu 
contingut.   

 
El mitjà idoni per fer efectiva aquesta publicitat ha de ser la seu 
electrònica o el web corporatiu de l’Ajuntament de Sabadell. 
 

 
INDICACIÓ: 
 

 
Per aquest motiu, davant l’omissió de l’actual Reglament, i a fi i 
efecte de garantir una necessària i actual visibilitat de l’activitat duta 
a terme per l’òrgan de participació que s’hi regula, suggerim que el 
contingut dels articles 10è i 13è del Reglament sigui modificat, en el 
sentit d’incloure en el text d’ambdòs articles, un nou apartat amb la 
següent previsió: 



 

6 

 

  
«En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del següent 
a la data de celebració de la sessió, les actes de les sessions, 
tant ordinàries com extraordinàries, s’han de trametre a tots els 
membres del plenari i publicar íntegrament a la pàgina web 
municipal, amb la finalitat de garantir el lliure accés als 
ciutadans i ciutadanes, sense perjudici de fer constar aquelles 
modificacions ulteriors que puguin resultar de l’aprovació 
definitiva de l’acta.» 
 
 

 
 
 
 
Barcelona, 5 de novembre de 2012 
 
 
 
 
 

Vist-i-plau 
  
 
 
 
Òliver Garcia Muñoz    Òscar Roca Safont 
Tècnic       Cap d’Àrea de legislació  

i assumptes jurídics 


