
 

 

 

Entitats Candidates a les Vicepresidències del Consell de Ciutat. 

Un cop fet el procés de renovació dels antics membres del Consell de Ciutat i tramitats els 

nomenaments, la secretaria del Consell va comunicar als membres del plenari que totes 

entitats que volguessin ocupar una de les dues places de la Vicepresidència Associativa ens 

enviessin un breu escrit amb la història de l’entitat i les motivacions per les quals volien 

accedir-hi. 

6 entitats van presentar-se, d’entre les quals la Fundació Barcelona Comerç va retirar la 

seva candidatura, quedant finalment 5 entitats com a possibles candidates: 
 

Per ordre alfabètic: 

• Ass. de Veïns i Comerciants el Racó de Les Corts 

• Ass. Musico Cultural del Mas Guinardó 

• Cambra de Comerç de Barcelona 

• Consell d'Associacions de Barcelona (CAB) 

• PIMEC-Comerç 

En les reunions prèvies organitzades per àmbits es va comunicar als membres que podien 

pronunciar-se sobre els criteris més encertats per ser vicepresidents i donar suport a les 

dues entitats que consideressin més adients. El compromís és el de traslladar els 

comentaris, opinions i suports de les diferents entitats, persones i institucions a 

l’Alcaldessa de Barcelona i Presidenta del consell. 

 

 

 

A continuació trobareu els escrits d’aquestes 5 entitats:  
 
 
 
 
 
 
 



ASS. DE VEÏ NS Ï COMERCÏANTS EL RACO  DE LES CORTS 

Estem orgullosos de Barcelona, fora d’aquí es treuen el barret quan dius: sóc de Barcelona. Tenim 

prestigio. Prestigi aconseguit pels barcelonins i barcelonines i que mereixen resoldre els seus problemes. 

Escoltar-los i posar-se al seu lloc per viure el seu problema i pensant en ells, aconseguir la millor solució 

possible. En aquesta entitat hem viscut milers de casos i d'ells contarem l'últim: el del nostres veïns de la 

porta del costat. Una parella de avis amb 90 anys viuen sols i mes d'una nit l'àvia cridava a nostra porta 

per que el avi a l'anar al lavabo s’havia caigut i ella no tenia forces per aixecar-lo. (Estem demanant fa 15 

anys, la construcció de la residencia per els avis, i per cert aquest avi no podrà veure la residencia per 

que descansa en pau i la avia se troba sola). 

Els veïns del districte de les Corts estan considerats com de renda alta juntament amb els de Sarrià, però 

la part de Les Corts que aquesta tocant a l'Hospitalet no els és i estan a falta d'equipaments per aquest 

motiu. 

Els veïns hem hagut de portar els nostres fills a escoles de l'Hospitalet ja que aquí no tenim. Pel que fa a 

la sanitat a les Corts els corresponen tres caps de metges i té dos, el que falta és de la nostra zona. I 

respecte a la nostra Gent Gran la construcció de la residència és molt necessària. Els veïns d'aquesta 

zona dels Tallis porten sol·licitant aquestes reivindicacions fa molt temps pel que fan vint-i-cinc anys va 

donar començament aquesta Associació, on hem comptat amb varis dels nostres membres van rebre la 

medalla d'honor de l'Ajuntament A la nostra zona es va aconseguir que no es recalificase zones 

esportives en zona edificable com la del miniestadi, ja que si no tenim equipaments pels quals som, com 

es volia construir 1,600 pisos mes. 

En Consell de Ciutat situat entre la Ciutadania i el Govern estarem sempre recolzant la millora de la 

nostra Barcelona i de la vida dels seus veïns. 

A http://elracodelescorts.blogspot.com trobareu la vida en imatges de aquesta part de Barcelona, els 

últims 10 anys amb les coses bones i no tan bones. 

El prestigi aconseguit pels barcelonins i barcelonines TE QUE SEGUÍ PERQUE HA DE SEGUIR PER QUE ELS 

NOUS CIUTATANS DE AQUESTA BONICA BARCELONA TROVIN LA BONA FEINA FETA PER NOSALTRES. 

UNA CORDIAL SALUTACIÓ I MOLTA ESTIMA A NOSTRA BARCELONA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elracodelescorts.blogspot.com/


ASSOCÏACÏO  MÚ SÏC CÚLTÚRAL MA S GÚÏNARDO  

A la atenció de les Entitats membres de Consell de Ciutat 

Com a secretari adjunto a Presidència de l'Associació us adjunto al revers, escrit de presentació i al 

currículum amb els sopors dels coneixements del nostre candidat per optar a una de les 

vicepresidències, del Consell de Ciutat. Tal com vam manifestar en el nostre escrit remès al Consell de 

Ciutat, creiem que el nostre candidat, reuneix les condicions necessàries per afrontar adequadament 

una de les vicepresidències del Consell de Ciutat. 

En el cas que el nostre candidat no complís amb les expectatives desitjades, l'Associació i el candidat 

mateix, posaria el càrrec a disposició del Consell de Ciutat. 

A l'espera del seu vot de confiança, els saluda 

El secretari adjunt 

Firmat: Francesc Nieto del Moral. 

 

 

Joan Vidal i Vilanova com a president de l'Associació Músic Cultural Más Guinardó i per acord de la junta 

directiva i com a membre des del 2009 del registre ciutadà i disposant del temps suficient per una 

dedicació plena i efectiva, em presento per optar a una de les vicepresidències del Consell de Ciutat pel 

que exposo: Les meves motivacions Donar contingut realista i no figuratiu, a la participació ciutadana, 

amb millores constant pel que fa a la gestió, transparència, participació i l'augment substancial de la 

qualitat democràtica de la nostra classe política i que tot això redundi en un benefici al conjunt de la 

nostra ciutat.  

Objectius  

1- Donar contingut i sentit consistent i notori, al Consell de Ciutat.  

2-  Potenciar fòrums d'Associacions ciutadanes en el si del Consell de Ciutat i de l'Ajuntament, 

perquè puguin fer arribar de manera unitària i fluida les seves propostes per al Municipi.  

3-  Impulsar la màxima publicitat en l'elaboració d'Ordenances Municipals, Normatives, Dictàmens 

Pressupostos, a través del butlletí del Consell i la pàgina web de l'Ajuntament i a sotmetre-les a 

debat públic presencials, perquè els Ciutadans i Associacions facin arribar les seves opinions, 

suggeriments i propostes ciutadanes més directament.  

4-  Informar amb transparència total del contingut de les reunions que presideixi i les gestions que 

em puguin assignar com a vicepresident i fer-la extensiva a tot el Consell de Ciutat així com 

publicar tota la informació d'interès públic, en el butlletí del Consell de Ciutat i la pàgina web de 

l'Ajuntament.  

5- Apostar pel desenvolupament sostenible, treballant i proposant iniciatives per convertir la 

nostra ciutat en creadora d'ocupació, de qualitat de vida i de riquesa per a tota la societat.  

6- Impulsar i reestructurar espais de titularitat pública mitjançant gestió cívica ciutadana amb 

criteris ètics, democràtics, de respecte a la legalitat, normatives vigents i d'acord amb les 

demandes i necessitats ciutadanes i associatives.  

7-  Màxim suport als nostres majors, aprofitant els seus coneixements en benefici d'ells mateixos i 

cap als altres, dintre d'un pla d'envelliment actiu. 8- Desenvolupar activitats en centres 

escolars, cooperant amb la comunitat educativa en el desenvolupament d'activitats extra 



escolar i complementàries, pel que fa a la participació, transparència i regeneració democràtica 

i cívica del que és públic. Em poso a la vostra disposició per a qualsevol circumstància 

 

 

 

CAMBRA DE COMERÇ 

HISTÒRIA  

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona es va crear l'any 1886 per defensar 

l'interès general i aconseguir el bé comú del comerç, la indústria i la navegació. Manuel Girona i Agrafel 

en va ser escollit president.  

Des d'aleshores fins a l'actualitat, Cambra ha estat protagonista de la vida econòmica de Catalunya i la 

seva trajectòria es pot dividir en tres etapes clarament diferenciades: la primera, fins el 1912, 

caracteritzada per la poca representativitat i la manca de recursos econòmics; una segona etapa, entre 

1911 i 1967, en què la institució es va dividir en Cambra d'Indústria i Cambra de Comerç i Navegació i es 

va haver de posicionar davant els esdeveniments que van marcar la vida del país (dictadura de Primo de 

Rivera, II República, guerra civil i primer franquisme); i una tercera etapa, a partir de 1967, any en què es 

van reunificar novament les cambres, fins a l'actualitat.  

Les corporacions de comerciants, industrials i naviliers tenen una llarga tradició a Catalunya. Remuntant-

se en la història, les cambres oficials de comerç, indústria i navegació actuals són hereves d’aquelles 

entitats que van bastir la Llotja de Mar, el Consolat de Mar i la Junta de Comerç. En tots els casos 

aquestes entitats han format part de la realitat institucional de Catalunya en el doble vessant 

representatiu de les activitats econòmiques i de col·laboració amb l’Administració.  

Aquesta tradició de servei institucional al país s’ha vist complementada cada cop més amb el servei 

directe a les empreses, amb les quals col·labora. Així, actualment, el paper de les cambres esdevé 

imprescindible per a la modernització i la competitivitat de les empreses catalanes en camps com la 

implantació de noves tecnologies, la formació permanent a les empreses, la promoció, el suport logístic, 

el foment i la projecció exterior i la creació de noves empreses, entre altres aspectes que influeixen en 

l’activitat empresarial.  

MOTIVACIONS  

LA REPRESENTATIVITAT DE LA CAMBRA  

La llei atribueix a la Cambra el caràcter de corporació pública representativa dels interessos generals del 

comerç, la indústria i la navegació.  

Aquesta representació s'exerceix a partir del fet que els seu màxim òrgan de govern, el Ple, està integrat 

fonamentalment per persones físiques o jurídiques elegides democràticament d'acord amb la llei vigent 

en cada moment a partir del cens electoral de la Cambra, en el qual estan inclosos tots els contribuents 

de l'Impost d'Activitats Econòmiques, que ho són pel fet d'exercir el comerç, la indústria, la navegació o 

els serveis.  



Les cambres es configuren com a corporacions de dret públic i òrgans consultius i de col·laboració amb 

les administracions públiques, amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar. Estan dotades de 

competències i funcions públiques administratives atribuïdes per llei, amb independència de les que per 

delegació els atribueixin les administracions públiques, i tenen la representació, la promoció i la defensa 

dels interessos generals del comerç, la indústria i la navegació. Aquestes corporacions, amb estructura i 

funcionament democràtics i integrades per totes les empreses en condició d’electors, disposen 

d’autonomia d’actuació i econòmica, sens perjudici de la tutela de la Generalitat i de la fiscalització 

superior per la Sindicatura de Comptes de la destinació dels ingressos procedents del recurs cameral 

permanent.  

ACTIVITAT DE LA CAMBRA  

Actualment, la corporació ofereix serveis de suport a la tasca empresarial i vetlla pels interessos de les 

empreses davant de les administracions públiques. A més a més treballa sempre amb l'objectiu de 

contribuir al desenvolupament del capital humà, a la internacionalització de les empreses i al foment de 

la societat de la informació.  

En tant que corporacions de dret públic representatives dels interessos econòmics generals i dotades de 

plenitud subjectiva en agrupar la totalitat dels agents econòmics, les cambres són l’instrument 

institucional natural d’expressió de l’opinió dels comerciants, industrials i naviliers  

de Catalunya, raó per la qual han de tenir presència i participació en les institucions i els organismes 

públics que tinguin per objecte tasques o finalitats directament relacionades amb els interessos generals 

que les cambres representen, sens perjudici de la presència d’altres entitats representatives 

d’interessos sectorials o empresarials privats.  

De la mateixa manera, com a ens d’interrelació institucional entre les administracions públiques i el món 

empresarial, les cambres han d’ésser necessàriament escoltades en el procés d’elaboració de les normes 

i en tots els assumptes que afectin directament els interessos generals del comerç, la indústria i la 

navegació.  

Entre els objectius de la Cambra destaquen:  

 promoció de l'activitat econòmica  

 defensa dels interessos generals de les empreses  

 estudiar i analitzar la realitat econòmica i territorial  

 fer propostes d'actuació sobre les infraestructures i l'ordenació del territori  

 internacionalitzar les empreses  

 informar i assessorar les empreses  

 servir el comerç i el turisme  

 innovar i promoure nous serveis  

 formar gent d'empresa  

 estar en comunicació constant amb les empreses  

 ser un punt de trobada de les empreses  

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSELL D’ASSOCÏACÏONS DE BARCELONA (CAB) 
 

Candidatura del CAB a la vicepresidència del Consell de Ciutat. 

 

El Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) és la plataforma d’associacions de la ciutat que representa 

29
1
 federacions que agrupen prop de 1.900 associacions de la ciutat. 

 

Treballem en xarxa tot coordinant les federacions de la ciutat per promoure de forma conjunta a partir 

dels acords del 2n Congrés de les Associacions. Que vam realitzar al 2010 amb la participació de més de 

450 associacions de la ciutat. 

 

A més treballem per aportar valor a tot el sector associatiu de la ciutat. Això ho fem vetllant pels serveis 

per la millora de les associacions a partir de la cogestió amb l’Ajuntament de Torre Jussana – Centre de 

serveis a les Associacions, impulsant la qualitat democràtica del sector a partir de l’Oficina Tècnica del 

Codi Ètic de les Associacions de Barcelona i liderant el Panoràmic, el projecte de recerca sobre 

l’associacionisme. 

 

El CAB forma part del plenari del Consell de Ciutat i la seva permanent des del 2009. Al llarg d’aquests 

anys hem vetllat perquè la vicepresidència del Consell de Ciutat fos assumida per una associació que 

treballes per l’interès col·lectiu del sector. El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) va assumir la 

vicepresidència associativa previ a la creació del propi CAB. Des de la nostra creació, al juliol del 2007, 

aquests representants han coordinat la seva tasca al Consell de Ciutat en el marc del propi CAB tot 

aprofitant l’espai de coordinació associativa per defensar els interessos de la ciutadania organitzada en 

aquest espai. 

 

Per això proposem que hi hagi continuïtat en aquest model i ens proposem per ocupar la 

vicepresidència tot garantint la coresponsabilitat de l’associacionisme i la diversitat que representem. A 

dia d’avui proposem a Montserrat Morera Isern com a vicepresidenta del Consell de Ciutat. Actualment 

és la presidenta del CAB en representació de la Taula d’Entitats de Sarrià. D’altra banda, el nostre 

representant canviarà en la mesura que fem relleus al capdavant de la nostra organització. Així garantim 

que la diversitat associativa de la ciutat quedi representada al capdavant del Consell de Ciutat. 

 

Ens proposem amb la voluntat de seguir treballant per la millora de la qualitat democràtica a la nostra 

ciutat. Ara mateix esdevé estratègica la millora de la participació a la nostra ciutat i aquesta millora 

passa per la modificació de les normes de participació ciutadana. 

 

També és important per nosaltres la ordenació de l’ús de l’espai públic en la nostra ciutat. Entenem que 

aquest ha de ser per la ciutadania i ha de permetre l’organització col·lectiva d’aquesta. Hem de 

recuperar el carrer per a tots i totes. 

 



Finalment treballarem perquè el Consell de Ciutat sigui un espai que vetlli pels interessos de la 

ciutadania i perquè les veus de diferents grups i col·lectius es tinguin presents en aquest espai de 

participació, treballarem per garantir que el Consell de Ciutat segueixi sent una eina per facilitar el diàleg 

i la coresponsabilitat entre ciutadania i administració. 

 

Tenim molta a feina a fer plegades! 

 
1 Aquestes són la Coordinadora d’Associacions per la Llengua-CAL, Consell de Joventut de Barcelona-CJB, 

Coordinadora d'Entitats d'Horta, Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, ECAS- Associació d'Entitats 

Catalana d'Acció Social, Federació Catalana d’Associacions i Entitats de Persones Afectades de Disminució 

Física Francesc Layret–COCEMFE Barcelona, Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya- 

FAPAC, Federació d'Associacions Culturals i Educatives per a persones Adultes-FACEPA, Federació 

d'Associacions Cannàbiques de Catalunya-CatFAC, Federació Catalana de Donants de Sang, Fedelatina-

Federación de Entidades Latinoamericanas en Cataluña, Federació d’Associacions de Gent Gran de 

Catalunya-FATEC, Federació Catalana de Drogodependències-FCD, Federació Catalana de la Unió de 

Jubilats i Pensionistes, Federació Catalana de Voluntariat Social-FCVS, Federació d'Ateneus de Catalunya, 

Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya-FAGIC, Federació d'OrganitzacionsCatalanes de Gent Gran–

FOCAGG, Federació ECOM, Federación de Casas Regionales y Entidades Culturales en Catalunya, 

Martikoor, Moviment Laic i Progressista-MLP, Secretariat d'Entitats de Sants Hostafrancs i La Bordeta, SOS 

Racisme, Taula d'Entitats de Sarrià, Unió d'Entitats de La Marina, Vern-Coordinadora d'Entitats de La 

Verneda, Voluntaris 2000, Xarxa d'Economia Solidària-XES, Xarx@ntoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PÏMEComerç 

PIMECOMERÇ, LA REPRESENTACIÓ I DEFENSA DEL COMERÇ DE PROXIMITAT  

PIMEComerç és la sectorial de comerç de PIMEC, la patronal fundada el 1975 i ampliada el 1997 amb la 

fusió entre PIMEC i SEFES, que representa i defensa els interessos de les micro, petites i mitjanes 

empreses (Pimes) i els autònoms de Catalunya. PIMEC esdevé, així, un dels agents socials més 

representatius a Catalunya, una organització empresarial multisectorial, que comprèn tots els sectors i 

activitats on són presents les pimes i autònoms.  

Constitueix en el seu si organitzacions sectorials pròpies per motius molt concrets. Un d’ells és el 

d’aplegar gremis i associacions d’un determinat àmbit per tal de tenir més representativitat i coordinar 

accions d’interès comú envers les administracions o d’altres agents. Un altre objectiu és el d’atorgar, a 

través d’una sectorial de PIMEC, una articulació i visibilitat a un determinat sector, bé perquè està 

mancat d’organitzacions pròpies (gremis/associacions) o bé perquè aquestes no representen plenament 

la realitat o pluralitat d’aquell sector d’activitat.  

PIMEComerç, representa, així, els interessos del micro, petit i mitjà comerç de Catalunya. Esdevé una 

entitat amb 15 seus arreu de Catalunya, que actua de lobby en defensa del comerç català de 

proximitat. La nostra principal tasca, l’institucional, la realitzem a través dels més de 150 llocs de 

representació que tenim assignats a les diferents administracions municipals, comarcals, 

autonòmiques, així com europees, ja que pertanyem a UEAPNE, la patronal de les petites empreses a 

Europa.  

A la ciutat de Barcelona ens uneixen importants vincles institucionals, econòmics i socials. El nostre 

objectiu ha estat sempre treballar en convivència i en sintonia amb les diferents propostes i projectes 

que cerquen un desenvolupament creixent i de futur. Això ens ha portat a formar part i tenir 

representació institucional d’aquells sectors i agents que conflueixen en els mateixos interessos i 

finalitat de treballar per impulsar i posar de relleu la ciutat de Barcelona. Concretament, en 

l’Ajuntament de Barcelona formem part de:  

 Ple del Consell de Ciutat  

 Comissió Permanent del Consell de Ciutat  

 Vicepresidència Segona del Consell de Ciutat  

 Fòrum Ciutat i Comerç  

 Plenari i de la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat  

 Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona (Xarxa Barcelona + 
Sostenible)  

 Consell de Seguretat Urbana de Barcelona  

 Comissió Tècnica de Terrasses de Barcelona  

 Consell Municipal d’Immigració (Membres de la Xarxa Antirumors)  

 Pacte per la Mobilitat  

 Programa Temps i Qualitat de Vida (Xarxa d’empreses NUST)  



 Junta Arbitral de Consum de Barcelona  

 Institut Municipal de Mercats de Barcelona  

 Taula de Comerç  

 Comissió Tècnica dels Comerços Emblemàtics i Singulars de la ciutat de Barcelona  

 Consell Municipal de Turisme i Ciutat  

MOTIVACIONS I OBJECTIUS DE PIMECOMERÇ  

Defensem i promovem el model de comerç català, que es basa en la configuració d’unes ciutats 

acollidores i properes al ciutadà, on la figura del petit comerç de proximitat en trama urbana aporta uns 

serveis imprescindibles per a les persones, a més de realitzar una important contribució social, aportant 

singularitat, diferenciació i atractiu als pobles i ciutats del nostre país.  

Aquest objectiu ens ha motivat per treballar i impulsar accions en diferents àmbits de la ciutat, que 

d’una manera o d’una altra, mantenen un vincle important i associatiu amb el comerç. A més a més de 

les Comissions pròpies de PIMEC, en les quals PIMEComerç també hi participa, des de la sectorial hem 

creat les nostres pròpies comissions per donar resposta a les necessitats específiques del comerç de 

proximitat català.  

Comissió de Medi Ambient. PIMEComerç és membre de la Comissió Permanent del Consell Ciutadà per 

la Sostenibilitat de Barcelona. Anàlisi de les problemàtiques i preocupacions del comerç relacionades 

amb el medi ambient; entitat signant del “Pacte per la bossa” i del Conveni de col·laboració amb la 

Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum responsable, entre altres actuacions.  

Comissió de Formació i Autònoms. Presència al territori i presa de decisions conjuntes amb 

l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona, el Consorci de Formació de Catalunya i 

la Diputació de Barcelona, entre d’altres.  

Comissió d’Immigració. Col·laboració amb la Xarxa Antirumors de l’Ajuntament de Barcelona i membres 

de la Comissió Municipal d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona. Representació i defensa de la 

Unión de Asociaciones para la Beneficiencia de China en Catalunya i ASOPROTEC (Asociación Nacional 

de Profesionales y Técnicos de Dominicanos en España). Referent en les qüestions relatives dels 

comerciants nouvinguts, proporcionar informació i documentació que té com a finalitat desvirtuar la 

rumorologia creada en aquest àmbit, assolint una òptima integració i coexistència amb la ciutadania i 

amb el comerç autòcton.  

D’aquesta manera, i en l’àmbit de Barcelona, des de PIMEComerç s’han portat a terme actuacions 

rellevants, com són el projecte NOU i BO, amb el suport i la implicació de les àrees de Comerç i 

Immigració de l’Ajuntament de Barcelona, que consisteix en un passeig per 12 comerços nouvinguts de 

la ciutat que han apostat per la qualitat, que contempla el llibre, assaig i exposicions: 

http://nouibo.pimec.org, i que han servit recentment de model i focus d’interès per accions dutes a 

terme fora de Catalunya. Altres àmbits intrínsicament relacionats són el turisme; des de la sectorial es 

treballa en el desenvolupament d'un model de comerç en el qual s'actua a través d'una relació 

bidireccional i de sinergies conjuntes i necessàries amb el turisme, com un actiu important i 

responsable, fet que van reconèixer els diferents agents de la ciutat a l’hora d’apostar per nosaltres per 

ser membres del Consell Municipal de Turisme i Ciutat.  

Des de PIMEComerç fem arribar la veu del comerç a tots els àmbits on ha de ser escoltada, contribuint a 

reforçar un sector estratègic de la nostra economia, amb passat, present i futur. Som conscients que 

representem el vessant més humà i personal del comerç català, el del micro, petit i mitjà comerç, el de 

les botigues de carrer, els mercats municipals, en definitiva, el de proximitat. Per aquest motiu, 



procurem aportar i afegir aquest plus humà a les relacions establertes amb els polítics i altres 

organitzacions. Aquest és un dels punts que ens  

proporciona l’èxit quan negociem o quan hem d’el·laborar algun projecte; pensar en petit, pensar amb 

persones, pensar amb l’element humà per sobre de l’econòmic, el qual també, hi és present.  

Sensibilitats i objectius, aquests, que ens uneixen amb el Consell de Ciutat, i que seguirem apostant per 

enfortir i ampliar en benefici i prosperitat de la ciutat. 


