
Isidre Soler i Clarena, en qualitat de Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per 
Sabadell, amb domicili a l’Ajuntament de Sabadell, Plaça Sant Roc sense 
número d’aquesta ciutat, 
 
 
 
EXPOSA  
 
Que el Ple municipal, en sessió ordinària del 31 de març del 2008, va aprovar 
inicialment la creació del Consell de Solidaritat i Cooperació de la Ciutat de 
Sabadell i el seu Reglament de funcionament. 

Que aquest Reglament se sotmet a informació pública en el termini d’un mes, a 
partir del dia següent a la seva de la publicació per tal que es puguin presentar 
les al·legacions i els suggeriments oportuns.  

Que el passat 17 d’abril de 2008 l’esmentat Reglament va ser publicat en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Que un cop analitzat el text de l’esmentat Reglament presenta les següents 
 
 
 
AL·LEGACIONS I CONSIDERACIONS 
 
1. Article 1r 

Considerem que en una ciutat amb una consolidada tradició participativa 
respecte de la solidaritat i la cooperació, on hi havia un precedent d’aquest 
consell de caràcter decisori, com era la Fundació Sabadell Solidari, no pot 
en cap cas reduir el caràcter del nou consell a purament consultiu. 
Per aquest motiu, proposem un text alternatiu: 
“El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament 
de Sabadell és un òrgan permanent de participació, consulta i 
assessorament per a tots aquells aspectes i matèries relacionades 
amb la solidaritat i la cooperació internacional, creat de conformitat 
amb el que preveu....” 
 

2. Article 2n 
En la definició de l’objecte del Consell Municipal es prioritza fomentar 
processos de participació, amb una visió que considerem insuficient 
respecte dels veritables objectius a complir. 
Per aquest motiu, proposem un text alternatiu: 
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“L’objecte del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació és 
impulsar i gestionar la solidaritat i la cooperació internacional per al 
desenvolupament dels pobles o col·lectius més emprobrits econòmica 
i socialment, així com sensibilitzar la ciutadania respecte de les 
desigualtats mundials, els valors de la Pau, els Drets humans i la 
Justícia Social, i els objectius del mil·leni, que paren atenció al 
desenvolupament sostenible, la lluita contra les desigualtats i 
l’eradicació de la pobresa. 
El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació esdevé l’espai de 
trobada, d’intercanvi, i de presa de decisions on estan representats la 
institució municipal i les entitats i persones interessades en la 
cooperació i la solidaritat, amb la finalitat de definir les línies 
d’actuació de la ciutat en aquest àmbit des de la coherència i la 
responsabilitat social.” 
 

3. Article 2n 
Considerem que les funcions del Consell de Solidaritat i Cooperació no 
estan suficientment ben definides i, per tant, proposem modificar el redactat 
dels punts següents: 

a. Punt 1, on diu “Actuar com a òrgan consultiu de l’Ajuntament de 
Sabadell en matèria de solidaritat...” proposem dir “Impulsar el 
treball de l’Ajuntament i les entitats de Sabadell en matèria de 
solidaritat...” 

b. Punt 2, on diu “Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament els 
informes...(...) com a Consell consultiu”  proposem dir “Elevar als 
òrgans competents de l’Ajuntament els acords, els informes... 
(...) com a Consell assessor i consultiu.” 

c. Punt 4, on diu “Presentar als òrgans competents...” proposem dir 
“Definir i presentar als òrgans competents...” 

d. Punt 7, on diu “Participació en l’elaboració de bases...”  proposem dir 
“Participar en l’elaboració de bases...” 

e. Punt 8, on diu “Participar en el seguiment i avaluació de l’eficàcia...” 
proposem dir “Avaluar l’eficàcia...” 

f. Punt 9, on diu “Informar de les activitats de Solidaritat...” proposem 
dir “Promoure les activitats de Solidaritat..." 

g. Punt 10, on diu “Elaborar una memòria anual...” proposem dir 
“Elaborar el balanç i la memòria anual...” 
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4. Article 2n 
Considerem que el punt 5, referent a l’assignació de recursos, ha de fer 
referència a la totalitat dels recursos destinats a la solidaritat i la cooperació, 
és a dir, l’1% dels ingressos propis de l’Ajuntament. Proposem substituir 
completament el redactat del punt 5 per dos punts de la manera següent: 
Punt 5: “Gestionar el pressupost municipal destinat a Cooperació i 
Solidaritat, que correspondrà com a mínim a l’1% dels ingressos 
propis de l’Ajuntament, sens perjudici que aquest  percentatge pugui 
augmentar en el futur.” 
Punt 6: ”Aprovar les propostes de distribució i assignació dels 
recursos  destinats a la realització de projectes, tant de sensibilització, 
com de cooperació al desenvolupament i fer-ne el seguiment.” 
Com a conseqüència de la incorporació del nou punt 6, els punts 6, 7, 8, 9, 
10 i 11 esdevindrien respectivament el 7, 8, 9, 10, 11 i 12. 
 

5. Article 2n 
Considerem que la tradició ciutadana de promoció de la solidaritat i la 
cooperació internacional exigeix el compliment d’objectius que no apareixen 
en el text. Per tant, proposem la incorporació de nous objectius amb el 
següent redactat: 
Punt 13: “Mantenir la col·laboració amb les ciutats actualment 
agermanades, fer-ne el seguiment i estudiar possibles agermanaments 
amb altres ciutats.” 
Punt 14: “Facilitar suport tècnic i econòmic a comunitats que pateixin 
situacions excepcionals  d’emergència a causa de catàstrofes naturals 
o humanes.” 
Punt 15: “Promoure intercanvis culturals entre pobles amb la finalitat 
de fomentar l’apropament entre cultures i els valors de la solidaritat.” 
Punt 16: “Promoure programes, activitats, publicacions encaminades a 
potenciar la conscienciació solidària dels ciutadans i ciutadanes de 
Sabadell.” 
Punt 17: “Promoure i donar suport a activitats que desenvolupin els 
conceptes de comerç just, economia solidària i banca ètica.”  
 

6. Article 2n 
Un cop definit el contingut dels diferents apartats, és a dir, de les funcions 
del Consell, considerem que caldria reordenar-los. Proposem l’ordenació 
següent: 
1 – Impulsar el treball... 
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5 – Gestionar el pressupost.... 
6 (nou punt) – Aprovar les propostes.... 
8 (abans 7) – Participar en l’elaboració... 
9 (abans 8) – Avaluar l’eficàcia... 
12 (abans 11) – Elaborar un Pla estratègic... 
11 (abans 10) – Elaborar el balanç... 
3 – Promoure la participació... 
7 (abans 6) – Facilitar la incorporació.... 
4 – Definir i presentar... 
2 – Elevar als òrgans... 
10 (abans 9) – Promoure les activitats... 
13 – Mantenir la col·laboració... 
14 – Facilitar suport tècnic... 
15 – Promoure intercanvis culturals... 
16 – Promoure programes, activitats... 
17 – Promoure i donar suport a... 
 

7. Article 4rt 
En referència als vocals del Consell, determinats en l’apartat 3, considerem 
que el govern ja està representat pel tinent d’alcalde i el representant del 
grup municipal que ostenti el govern, a més de la presidència del Consell. 
D’altra banda, els objectius d’aquest consell no justifiquen la presència 
permanent del regidor de convivència. Per tant, proposem eliminar l’epígraf 
c).  

 
8. Article 4rt 

En l’apartat 3 proposem incloure un nou epígraf amb el següent text: “Un 
regidor o regidora de cada grup municipal”. 

 
9. Article 4rt 

Respecte de l’apartat 3, proposem que la persona a què es refereix l’epígraf 
e) tingui el mateix tractament que es dóna en l’apartat 4, és a dir, que tingui 
veu, però no vot. Per tant, proposem eliminar l’epígraf e) de l’apartat 3. El 
redactat de l’epígraf b) de l’apartat 4 seria: “La persona que ostenti la 
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responsabilitat tècnica en matèria de Solidaritat i Cooperació i una 
altra persona tècnica en aquest àmbit.”  

 
10. Article 4rt 

Considerem que, en l’apartat 3, el nombre de vocals membres del Consell 
en compliment de l’epígraf f) hauria d’estar limitat com a màxim a tres 
vocals. 

 
11. Article 4rt 

En consideració a la tasca solidària que durant molts anys han 
desenvolupat els treballadors i treballadores municipals, aportant el 0,7% 
del seu sou, proposem incloure un nou epígraf en l’apartat 3 amb el text “Un 
representant dels treballadors i treballadores municipals.” 

 
12. Article 4rt 

En consideració a la intensa relació que s’estableix de reciprocitat entre els 
projectes de cooperació i l’àmbit educatiu, proposem introduir en l’apartat 3 
un nou epígraf amb el text “Un representant del Consell Escolar 
Municipal”. 

 
13. Article 6è 

Proposem introduir un redactat més complet a l’epígraf e) per tal de garantir 
la transparència en la presa de decisions respecte dels membres del 
consell. El nou redactat diria: “Quan el Ple del Consell adopti acord en 
aquest sentit amb el vot favorable de dos terços dels seus membres, 
amb una resolució raonada i suficientment justificada que mostri que 
la persona que perd la condició de membre no defensava la missió i 
funcions del consell.” 

 
14. Article 8è 

Considerem que les funcions del Consell Plenari no estan ben definides i, 
per tant, proposem modificar el redactat de la següent manera: 
“Són funcions del Consell Plenari totes les que es relacionen en 
l’article 2n d’aquest Reglament i concretament:” 
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15. Article 8è 
Considerem que les funcions del Consell Plenari no estan ben definides i, 
per tant, proposem modificacions en el text d’alguns epígrafs: 
d) On diu “Emetre informes no vinculants....” ha de dir “Emetre informes...” 
f) On diu “Aprovar la memòria anual...” ha de dir “Aprovar el balanç i la 
memòria anual...” 
h) On diu “...a la distribució del 0,7% d’aquest pressupost” ha de dir “...a la 
distribució d’aquest pressupost que serà, com a mínim, de l’1% dels 
ingressos propis de l’Ajuntament de Sabadell,...” 

 
16. Article 9è 

Proposem eliminar l’apartat 5, referent al vot ponderat, atès que no està 
justificat que aquest s’apliqui únicament als representants dels grups 
polítics. 
 

17. Article 12è 
En relació als membres de la Comissió Permanent, regulats en l’apartat 2, 
considerem que, pels mateixos motius que hem al·legat respecte dels 
membres del Consell, cal eliminar els epígraf b) i d). D’altra banda, a 
l’apartat 3, s’ha de substituir el text de l’epígraf b) pel següent: “La persona 
que ostenti la responsabilitat tècnica en matèria de Solidaritat i 
Cooperació i una altra persona tècnica en aquest àmbit.” 
 

18. Article 12è 
Proposem que en l’apartat 2 s’inclogui un nou epígraf que inclogui com a 
membres de la Comissió Permanent un representant de cada formació 
política amb representació a l’Ajuntament de Sabadell. 
 

19. Article 13è 
En relació a la renovació de representants especificada en l’apartat 3, 
considerem que el període establert és massa curt i que, a més, la 
renovació simultània de tots els representants d’entitats implicaria una 
manca de continuïtat. Per tant, proposem un text alternatiu: “...cada tres 
anys es renovarà la meitat dels representants de les entitats, de 
manera que no es podrà formar part de la Comissió Permanent de 
manera continuada més de 6 anys.” 
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Per tot això SOL·LICITA: 
 
Que aquestes al·legacions es tinguin per presentades i siguin tingudes en 
consideració.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Isidre Soler Clarena 
Regidor Portaveu d’Entesa per Sabadell 
 
 
 
Sabadell,  16 de maig de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lustríssim Senyor Manuel Bustos Garrido 
Alcalde President de l’Ajuntament de Sabadell 
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