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DECRET 
  
ASSUMPTE: CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE CIUTAT I DESIGNACIÓ DELS SEUS 
MEMBRES PEL TRÀMIT D’URGÈNCIA, DAVANT LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA DERIVADA 
DE LA SARS-COV-2, CAUSANT DE LA MALALTIA COVID-19. 
 
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. 
La malaltia denominada COVID-19, causada pel síndrome respiratori agut coronavirus 2 
(SARS‐CoV‐2), és una pandèmia emergent que ha forçat l’adopció de mesures de contenció 
extrema. En absència de vacuna, la reincorporació progressiva a l’activitat econòmica i la 
recuperació de la vida social en condicions de seguretat requereix reforçar els instruments de 
vigilància epidemiològica i de normalització de les relacions socials, tant en la seva basant 
personal i familiar com econòmica. 
L’Ordre SND/387/2020, de 3 de maig, per la que es regula el procés de co-governança amb les 
comunitats autònomes per a la transició a una nova normalitat, estableix la necessitat 
d’efectuar un anàlisi de la situació i de l’evolució epidemiològica esperada, així com dels 
mecanismes per reduir el risc de transmissió i la recuperació de les relacions socials i 
econòmiques. 
Als efectes adients, els Ajuntaments, i concretament el de Sant Cugat del Vallès, disposen de 
mecanismes participatius que permeten efectuar anàlisis i propostes de tipus socials i 
econòmiques, a efectes de millorar la convivència i conscienciar a la població dels nous 
escenaris que s’obren com a conseqüència de la situació que estem vivint. 
En el cas de Sant Cugat del Vallès, disposem d’un Organisme 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 dita figura de participació (articles 32 a 35). 
A data d’avui, el Consell de Ciutat no ha estat renovat tal i com havia d’haver-se fet després de 
les passades eleccions de maig de 2019, raó per la qual, i als efectes de poder informar a la 
ciutat i als seus estaments socials, al temps que recavar propostes i suggeriments,  en ordre a 
superar la present situació, i  d’acord amb el que disposa 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, en relació amb l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, por el que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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, 
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procedeix aprovar la composició del Consell de Ciutat i la designació dels 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. 
 
Així mateix, i en compliment del que disposa l’article 34.d) del  Reglament de Participació 
Ciutadana, es va obrir un període de temps –del 12 al 18 de maig de 2020- als efectes que les 
associacions inscrites al Registre municipal d’entitats poguessin presentar la seva candidatura 
a ser membres del Consell de Ciutat. Es van rebre 22 candidatures, segons el següent detall: 
 
 

ENTITAT REPRESENTANT 

Can Ninot Tian Cusidó 

Rytmosphere Abdolulaye Guissé Diong 

Avan Cristina Urriza 

Creu Roja Lluís Carreras 

Associació de Voluntaris Protecció Civil Patricia Plum 

Coordinadora Cavis Rosa Ribas 

Ass. Familiars de la Residència Sant Cugat Cristina Rioja 

Llar d'Avis de Sant Cugat Joan Cortadellas Àngel 

Club Artística Sant Cugat Núria Palos 

Familiars Malalts d'Alzheimer Vallès  Occidental Anna Fitó Badal 

Comissió Festes  Sant Antoni Abat Jordi Bell  

Marxosos del Vallès Josep Carné 

Amicart Valldoreix Marcenia Aguiar de Baqués 

Amics dels Veterans i de la Regalèssia Joan Gómez 

Associació Catalana per la Integració del Cec Llorenç Sabaté Jardí 

Fundació Salut Plus  Clàudia Massé 

Associació Alamuta Miriam del Barrio 

Penya Blaugrana Sant Cugat Francesc Robert 

Acció Solidària i Logística Maria Gemma García Higón 

Familia AMIC Angel García-Diego 

Fons Social Sant Cuat Andreu Travé 

Coordinadora d'Entremesos Cultura Tradicional i 
Popular Jaume Casals 

 
L’article 34.d) del Reglament de Participació Ciutadana, estableix el número de representants 
que corresponen a les associacions inscrites al Registre municipal d’entitats, establint com 
sistema de selecció el de designació directa per part de dites associacions que, en cas de 
ultrapassar el número de cinc, serà resolt per mitjà del procediment que es determini, resultant 
con sistema més adient, segons informe tècnic de data 9/10/2020, el del sorteig. 
 
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 
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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  
 
Ara bé, atès que resulta necessari disposar del Consell de Ciutat als efectes de donar la millor 
atenció a la ciutadania davant la situació creada pel COVID-19 i és materialment impossible 
portar la pertinent proposta al proper Ple municipal del present mes d’octubre, que es celebra el 
19/10/2020, resulta pertinent prendre les oportunes decisions per Decret d’Alcaldia, donat 
compte al Ple en la seva propera convocatòria a efectes de ratificació, de conformitat amb el 
que estableixen els articles 21.1.b), m) i s) de LBRL sobre la representació del municipi que té 
atribuïda l’Alcaldia, les situacions d’infortuni públic derivat del COVID-!), així com a les 
atribucions que les lleis estatals i  autonòmiques assignen als municipis i altres òrgans 
municipals en l’exercici de les accions administratives de la seva competència i, en cas 
d’urgència en matèries de la competència del Ple, donant –en aquest supòsit–, compte al Ple 
en la primera sessió que celebri, a efectes de la seva ratificació. 
 
 
RESOLC: 
 
1r.-  DESIGNAR com a membres del Consell de Ciutat en base al que disposa el Reglament de 
Participació Ciutadana en el seu article 34:   
 
Presidenta: 
Mireia Ingla, Alcaldessa 
 
Presidència delegada: 
A escollir pel Consell de Ciutat 
 
Vocals: 
 
Persones representants designades pels Consells Sectorials i Territorials:  
 
Ferran de Juan Fane, representant Consell de Barri del Centre Est 
 
Alberto Valcarce Vazquez, representant Consell de Barri del Centre Oest 
 
Àlvar Roda Fàbregas, representant Consell de Barri del Nucli Antic 
Silvano Bendinelli Berti, representant suplent Consell de Barri Nucli Antic 
 
Xavier Barbany Bravo, representant Consell de Barri de Mira-sol 
 
Gemma Tadeo López, representant Consell del Barri de La Floresta 
 
Esther González Gutiérrez, representant Consell de Barri de Les Planes 
 
 
Paula Jiménez, representant Consell de Joves 13/16 
Marti Comellas Castañeda, representant Consell de Joves 13/16 
 
Andrea Checa García, representant Consell d’Infants 
Biel Ruiz Vouillamoz, representant Consell d’Infants 
 
Martí Rius, representant Taula de Mobilitat 
 
Robert Savé Montserrat, representant Taula  d’Emergència climàtica 
Mariona Espinet Blanch, representant suplent Taula d’Emergència climàtica 
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Segundo Iglesias Millan , representant de la Taula d’Habitatge 
 
 
Persones representants designades pels Grups Polítics Municipals: 
 
Francesc Duch Altet, grup ERC-MES 
Pere Soler Artalejo,  grup PSC 
Marco Simarro Zanon,  grup CUP 
Núria Fernandez Galofré, grup JuntsxSant Cugat 
Aldo Ciprian Rodríguez, 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: 
 
Les que resulten del sorteig que es celebrarà per triar 5 membres entre les 22 candidatures 
presentades. 
 
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 
 
Ciutadans escollits de forma aleatòria entre les persones majors de 16 anys 
empadronades en aquest municipi  
 
Glòria Gómez Venteo 
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. 
 
2n.- ESTABLIR com sistema de selecció dels representants de les associacions inscrites al 
Registre municipal d’entitats, que contempla  l’article 34.d) del Reglament de Participació 
Ciutadana (representants de les associacions inscrites al Registre municipal d’entitats) el de 
sorteig davant l’existència de 22 candidatures per a cobrir 5 places. Una vegada elegits els 
membres representants de les associacions inscrites al Registre municipal d’entitats, es donarà 
compte al Ple en la primera convocatòria que es realitzi, a efectes del seu nomenament. 
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3r.-  NOMENAR com membres de la mesa que presidirà el sorteig dels 5 membres que hauran  
de representar a les associacions inscrites al Registre municipal d’entitats a: 
 
Lourdes Llorente, tinenta d’alcalde de Bon Govern, Transparència, Participació i Barris 
Joaquim Hortal, lletrat dels Serveis Jurídics 
Marina Casals, sotsdirectora de Participació i Barris 
Albert Mallol, tècnic de Participació Ciutadana 
 
 
4.- ASSENYALAR el dia 14 d’octubre de 2020, a les 12.30h com la data i hora en que es 
celebrarà el sorteig, essent el lloc de realització, la Sala de Plens Municipal 
 
5.- RATIFICAR el present decret i els seus acords en el primer Ple municipal que es celebri. 
  
F_FIRMA_84    F_FIRMA_16 
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