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Virginia Domínguez Álvarez, en qualitat de portaveu del Grup Municipal d’Entesa per 
Sabadell, amb domicili a l’Ajuntament de Sabadell, a la Plaça Sant Roc sense número 
d’aquesta ciutat, 
 
 
EXPOSA, 

Que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el 2 d’octubre de 2012, va aprovar 
inicialment la modificació del Reglament del Consell municipal de Solidaritat i Cooperació, i 
va establir l’exposició pública fins el 29 de novembre de 2012, segons l’edicte publicat al 
BOPB del 29 d’octubre de 2012, per tal que es puguin presentar les al·legacions pertinents. 
 
Que un cop estudiada la documentació corresponent presenta les següents consideracions i 
AL·LEGACIONS: 
 
 
1a. SOBRE L’OBJECTE DEL CONSELL – Article 2n 

El text sobre l’objecte del Consell apunta únicament a fomentar processos de participació 
entre diferents actors i coordinar actuacions, però considerem que hauria de ser més ampli. 
Per això proposem el següent text alternatiu: 

L’objecte del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació és impulsar i gestionar les accions 
de solidaritat i la cooperació internacional per al desenvolupament dels pobles o col·lectius 
més empobrits 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·lenni, que prioritzen el desenvolupament sostenible, la lluita contra les desigualtats i 
l’eradicació de la pobresa. 
 

2a. SOBRE LES FUNCIONS DEL CONSELL – Article 3r 

Considerem que cal reforçar algunes de les funcions del Consell per tal de reflectiu la realitat 
del seu funcionament. Proposem canvis de redactat en les següents: 

1) Impulsar les actuacions, tant de l’Ajuntament de Sabadell com de les entitats de la 
ciutat, en matèria de solidaritat i cooperació per al desenvolupament. 

4) Definir i presentar als òrgans competents de l’Ajuntament les propostes... 

9) Difondre les activitats de solidaritat i cooperació... 
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3a. SOBRE LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL PLENARI – Article 4rt 

L’actual composició del Consell incorpora un nombre excessiu de representants del partit de 
govern: l’alcalde o alcaldessa, la vicepresidència, el tinent d’alcalde de l’Àrea, el regidor o 
regidora d’Educació i un representant designat pel seu grup municipal.  

Proposem que es redueixi la representació del govern, prescindint de la presència del 
regidor o regidora d’Educació. 

 

4a. SOBRE LA PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE DEL CONSELL – Article 6è 

Proposem introduir un redactat més complet en l’epígraf e) que faci referència a la 
necessitat de raonar l’expulsió. 

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 en base als objectius 
del Consell. 

 

5a. SOBRE LES FUNCIONS DEL CONSELL PLENARI – Article 8è  

L’epígraf d) estableix que una de les funcions del Consell és “Emetre informes no 
vinculants...”, però no sembla necessari establir de partida que aquests no puguin ser 
vinculants en alguns casos. Per aquest motiu proposem el següent redactat: 

Emetre informes, a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament.... 

 

6a. SOBRE EL VOT PONDERAT DELS REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS 
– Article 9è  

Proposem eliminar l’apartat 5, referent al vot ponderat dels grups municipals, pel fet que 
es discrimina els vocals electes respecte de la resta de vocals del Consell, a qui no s’aplica 
cap mena de ponderació. 

 

7a. SOBRE LA COMISSIÓ PERMANENT – Article 12è 

Considerem que el govern està sobrerepresentat en aquesta comissió i per tant proposem 
que no en formi part el regidor o regidora que ostenti la delegació en matèria d’educació. 

D’altra banda, pel que fa a la representació de les entitats, explicitada a l’apartat 2), epígraf 
c), proposem que es faci una referència a la conveniència d’afavorir la diversitat 
dins de la Comissió Permanent. 
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8a. SOBRE EL MANDAT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ PERMANENT – article 
13è 

En relació a la durada de la participació a la comissió permanent regulada en l’apartat 3), 
considerem que seria convenient que no es renovessin simultàniament tots els representants 
per poder garantir una certa continuïtat. Per aquest motiu 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 sis anys. 

 

Per tot l’exposat SOL·LICITA que es tinguin per presentades aquestes al·legacions i es 
tinguin en compte en la redacció definitiva de l’esmentat reglament. 
 
 
 
 
 
 
Virginia Dominguez Álvarez 
Regidora Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell 
 

Sabadell, 28 de novembre de 2012 
 

 
 
 
 
 

Il·lustríssim Senyor Manuel Bustos Garrido, alcalde President de l’Ajuntament de Sabadell 


