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El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 7 de juny de 2022 i segons dictamen de 
Comissió Informativa de l'Àrea de Presidència i Drets Socials de 23 maig de 2022, ha 
adoptat el següent ACORD: 
 
Modificació de la composició del Consell d'Acció Social (Exp. ACS/2022/3313).  
  
 Antecedents de fet 
 
1. La Llei de 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, en el seu Títol IV, concreta la 

participació cívica als serveis socials. L’article 49 recull explícitament els Consells Locals 
de Serveis Socials com a òrgans de participació ciutadana i associativa. Tanmateix, 
l’article 54 de la mateixa Llei estableix l’obligació, per part dels ajuntaments que estiguin 
legalment obligats a prestar serveis socials, a constituir un Consell de Serveis Socials. 
 

2. El Ple Municipal en la seva sessió del 4 de febrer de 2020, va acordar la creació del 
Consell d’Acció Social i posteriorment es va realitzar la designació inicial dels seus 
membres en data 1 de desembre de 2020 conformant-se com a òrgan col·legiat de 
participació comunitària, com disposen els articles 49 i 54 de la Llei 12/2007 de Serveis 
Socials, i els articles 3 i 24 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de 
participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials. 
 

3. Els articles 4rt i 5è del reglament del Consell d’Acció Social de l’Ajuntament de Sabadell 
estableix les condicions que han de tenir les persones designades com a membres, les 
quals hauran de ser designades per acord del Ple. 

 
4. En data 5 d’abril de 2022, l’entitat Fundació Privada Avan va presentar mitjançant 

assentament núm. ATCE1615TA la sol·licitud de canvi de membre al Consell d’Acció 
Social, atès que s’ha modificat la junta directiva de l’entitat. 

 
5. El Ple municipal de data 2 de novembre de 2021 va acordar el pas a la situació de 

regidora no adscrita a la Sra. Marta Morell Albaladejo i de la dissolució del grup 
municipal de Podem. 

6.  El Cap de Servei d’Acció Social i la responsable jurídica de l’expedient  segons informe 
de data 7 d’abril de 2022 informa favorablement sobre la  modificació  dels membres del 
Consell d’Acció Social, atès que aquesta s’ajusta al règim jurídic aplicable. Aquest 
expedient no està subjecte al règim fiscalització prèvia en tractar-se d’una modificació 
de membres del Consell d’Acció Social. 

 
 
Fonaments de Dret 
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És d’aplicació la normativa següent: 
 
a) Que el Títol IV, de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials, concreta la 

participació cívica als serveis socials. L’article 49 de la mateixa, recull explícitament els 
Consells Locals de Serveis Socials com a òrgans de participació ciutadana i associativa 
i l’article 54  estableix l’obligació, per part dels ajuntaments que estiguin legalment 
obligats a prestar serveis socials, a constituir un Consell de Serveis Socials. 
 

b) Que el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació 
del Sistema Català de Serveis Socials, disposa a l’article 24, els consells municipals de 
serveis socials. 
 

c) Les propostes de designació de representants de cadascun dels grups han estat 
escollits, d’acord a l’article 15 i següents de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector 
Públic. 
 

d) L’òrgan competent per adoptar els acords següents és el Ple Municipal, de conformitat 
amb allò que disposa el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i l’article 5è del Reglament 
regulador del consell esmentat. 
 

e) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Decret Legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim local 
de Catalunya, el Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i el Reglament 
Orgànic Municipal. 

 
Atesa l’absència del Tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Drets socials i de 
conformitat amb l’apartat vuitè del Decret de l’Alcaldia núm. 7579/2020, de 2 de novembre, 
les competències que té delegades resten automàticament avocades per l’Alcaldia durant 
la seva absència 
  
Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent 
 

 
ACORD 

 
Primer.- Aprovar la modificació de la composició del Consell d'Acció Social, en el sentit de 
substituir la Sra. Lidia Gil Belmonte, representant de la Fundació Privada Avan, per la Sra. 
Anna Soler Farran, per canvi de la junta directiva. 
 
Segon.- Cessar al representant Javier Garrido Molina del grup municipal de Podem al 
Consell d’Acció Social per dissolució del grup. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades i comunicar-ho a la resta de 
membres del Consell d’Acció Social en la propera reunió que celebri 
  
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica 
 
   
FIR$REG  FIR$SEGE_0 
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