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DECRET  

ASSUMPTE: COMPOSICIÓ DEFINITIVA DEL CONSELL DE CIUTAT I DESIGNACIÓ 
DE MEMBRES DEL CONSELL DE CIUTAT EN REPRESENTACIÓ DE CONSELL 
DE CULTURA I CONSELL DE JOVES 13/16; BAIXA I SUBSTITUCIÓ D’UN VOCAL 

 
  
L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) així 
com l’article 66 del 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 (TRLMC), ambdós en el seu apartat primer, 
estableixen que el municipi, per la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure activitats i prestar serveis públics que contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. Així mateix, els articles 25.2.j) de la LRBRL i 
66.3.h) del TRLMC, atribueixen al municipi competències en matèria de protecció de la salut 
pública. 
Per la seva part, l'article 38.c) del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, atribueix al Ple 
municipal el nomenament dels representants municipals en els òrgans col·legiats. En el cas de 
Sant Cugat del Vallès, disposem d’un òrgan com el Consell de Ciutat, que va ser creat en data 
21/02/2011 per acord de Ple Municipal, que va aprovar el Reglament de Participació Ciutadana, 
en el qual es contempla l’esmentada figura de participació (articles 32 a 35). 
En data 13 d’octubre de 2020 es va aprovar la designació de membres del Consell de Ciutat 
2020-2023 per mitjà de Decret 3110/2020. La constitució formal del Consell està prevista pel 17 
de novembre. 
El motiu pel qual es va constituir per Decret va ser la peremptòria necessitat de disposar d’una 
eina de treball davant la ciutadania per tractar els temes derivats de la COVID-19, conforme 
s’explica en el Decret 3110/2020. 
 
En data 9/07/2020 el Consell de Cultura ha celebrat la seva sessió constitutiva i ha escollit el 
Sr. Roger Ricard Ivern, president de Diables de Sant Cugat, com a representant d’aquest òrgan 
al Consell de Ciutat. 
 
En data 9/11/2020 el Consell de Joves 13/16 ha celebrat la seva sessió constitutiva i ha escollit 
la senyora Helena Serraviñals i el senyor Artur Vidal, com a representant d’aquest òrgan al 
Consell de Ciutat, en substitució de la senyora Paula Jiménez i el senyor Martí Comellas. 
 
En data 13/11/2020, la senyora Gloria Gómez Venteo ha sol·licitat donar-se de baixa com a 
membre del Consell de Ciutat, en representació dels ciutadans i ciutadanes escollits de forma 
aleatòria entre les persones majors de 16 anys empadronades a Sant Cugat, per no ser 
compatible la seva participació amb la seva jornada laboral. 
 
En data 16/11/2020 el Grup Municipal de Junts per Sant Cugat ha comunicat la renúncia per 
motius personals de la representat designada en el seu dia per formar part del Consell de 
Ciutat, senyora Núria Fernandez i que designen per substituir-la a la senyora Carmela Fortuny 
Camarena. 

F_RESOLUCION 



       
  
 

 
 

 
2/4 

 
En base a quant s’exposa i de conformitat amb l’article 38.c) del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, que atribueix al Ple municipal el nomenament dels representants municipals en 
els òrgans col·legiats, així com el que disposen els articles 52.2.e) del RDL 2/2003, de data 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal y de règim local de Cataluña, i 
22.2.b).f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de 1985, reguladora de les Bases del Règim Local, la 
competència correspon al Ple Municipal, si bé, i en funció del que disposen els estatuts 
reguladors del ens esmentats i el nombre de membres que s’han de designar, i la urgència 
derivada de la situació de pandèmia que patim i la necessitat de mantenir oberts i actius els 
canals de comunicació i participació ciutadana, procedeix aprovar la designació dels membres 
que faltaven per designar i acordar la baixa d’un vocal i  la substitució d’un altre vocal ja 
nomenat,, a efectes de tenir per completat el Consell de Ciutat i la designació de tots seus 
membres, per mitjà de Decret d’Alcaldia, donant compte al Ple municipal en la propera 
convocatòria als efectes de la seva ratificació, ja que les necessitats actuals de la pandèmia no 
permeten demorar la constitució dels canals participatius i informatius de la ciutadania. 
 
RESOLC: 
. 
1er.-NOMENAR com a vocal representant del Consell de Cultura al senyor Roger Ricard Ivern, 
escollit en la sessió de constitució d’aquest consell celebrada al Teatre Auditori el passat 
9/07/2020. 
 
2on.-NOMENAR com a representants del Consell de Joves 13/16 a la senyora Helena 
Serraviñals i el senyor Artur Vidal, escollits com a representants al Consell de Ciutat en 
substitució de la senyora Paula Jiménez i el senyor Martí Comellas, en la sessió constitutiva del 
Consell de Joves 13/16 del curs 2020-2021, celebrada el passat.9 de novembre. 
 
3er.-NOMENAR com a vocal representant del grup municipal de JuntsxSant Cugat a la senyora 
Carmela Fortuny Camarena en substitució de la senyora Núria Fernandez, segons ha sol·licitat 
el grup municipal de Junts per Catalunya en data 16/11/2020. 
 
4art.-DONAR DE BAIXA com a vocal a la Sra. Glòria Gómez Venteo en representació dels 
ciutadans i ciutadanes escollits de forma aleatòria entre les persones majors de 16 anys 
empadronades en aquest municipi i procedir a la seva substitució per un nou representant de la 
ciutadania, segons allò previst al Reglament de Participació Ciutadana. 
 
4art.- DETEMINAR que la composició definitiva del Consell de Ciutat pel període d’octubre 
2020 a maig de 2023, llevat de baixes i substitucions sobrevingudes, és la següent. 
 
 

Presidenta: 
Mireia Ingla, Alcaldessa 
 
Presidència delegada: 
A nomenar pel Consell de Ciutat 
 
Vicepresidència 
A nomenar pel Consell de Ciutat 
 
Vocals: 
 
Persones representants designades pels Consells Sectorials i Territorials: 
 
Ferran de Juan, representant Consell de Barri del Centre Est 

Alberto Valcarce, representant Consell de Barri del Centre Oest 
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Àlvar Roda, representant Consell de Barri del Nucli Antic 

Silvano Bendinelli, representant suplent Consell de Barri Nucli Antic 

Xavier Barbany, representant Consell de Barri de Mira-sol 

Gemma Tadeo, representant Consell del Barri de La Floresta 

Esther González, representant Consell de Barri de Les Planes 

Helena Serraviñals, representant Consell de Joves 13/16 

Artur Vidal, representant Consell de Joves 13/16 

Andrea Checa, representant Consell d’Infants 

Biel Ruiz, representant Consell d’Infants 

Martí Rius, representant Taula de Mobilitat 

Robert Savé, representant Taula d’Emergència climàtica 

Mariona Espinet, representant suplent Taula d’Emergència climàtica: 

Segundo Iglesias, representant de la Taula d’Habitatge 

Roger Ricard Ivern, representant del Consell de Cultura 

 
Persones representants designades pels Grups Polítics Municipals: 
 
Francesc Duch, grup ERC-MES 

Pere Soler, grup PSC 

Núria Gibert, grup CUP 

Carmela Fortuny, grup JuntsxSant Cugat 

Aldo Ciprian, grup Ciutadans 

 

Persones representants designades d’organitzacions socials, sindicals, professionals i 
empresarials: 
 
Carles Castell Puig 

Neus Sotomayor Rodríguez, representant Unipau 

Joan Franquesa Cabanas, representant Sant Cugat Empresarial 

Rebeca Galán, representant Gilgal solidari 

Bibiana Tesanovic Savic 

 
Persones representants designades per les associacions inscrites al Registre municipal 
d’entitats: 
 
Cristina Urriza, Fundació Avan 

Mónika Blasco, Associació de familiars de la residència Sant Cugat 

Marcenia Aguiar de Baqués, Amicart Valldoreix 

Clàudia Massé, Fundació Salut Plus 

Maria Gemma García Higón, Acció Solidària i Logística 

 

Persones d’especial rellevància ciutadana proposades per l’Alcaldia, que hauran de ser 
ratificades pel Consell de Ciutat: 
 
Albert Royo Mariner 

Assumpta Bailac Puigdellívol 

Joan Salabert Parramon 

Tana Collados Lluró 

Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos 
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Ciutadans escollits de forma aleatòria entre les persones majors de 16 anys 
empadronades en aquest municipi 
 
Xavier Martínez Pérez 

Laura Batlle Pou 

Eric Badrena Cortés 

 

Podran assistir-hi, amb veu però sense vot, qualsevol membre del Ple i el personal tècnic 
convocat per l’Alcaldia. 
 
4t.- RATIFICAR el present decret i els seus acords en el primer Ple municipal que es celebri, a 
continuació de la ratificació del Decret número 3110/2020 i del Decret  3532/2020.F_FIRMA_8 
  
F_FIRMA_84    F_FIRMA_16 




