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Informe sobre les candidatures a vicepresidències del Consell de Ciutat 

i els suports i opinions dels membres del Consell de Ciutat. 
 

 
Després de la darrera comissió Permanent del 8 de febrer es va procedir a 
demanar a les entitats i institucions que representessin les candidatures a 

vicepresidència del Consell de Ciutat. 
 

En el termini marcat es van presentar 6 candidatures:  
 

- PIMEC-Comerç 

- Cambra de Comerç, Industria i navegació de Barcelona 
- Consell d’Associacions de Barcelona 

- Associació musico cultural del Guinardo 
- Associació de Veïns El racó de les Corts 
- Fundació Barcelona Comerç 

-  
Aquesta darrera candidatures es va retirar posteriorment i per tant tan sols 

van quedar cinc candidatures. 
 
Després de fer reunions amb els membres del Consell de Ciutat per àmbits( 

consells sectorials i territorials, fitxer d’entitats, Institucions rellevants, 
Persones Rellevants i Registre Ciutadà) es va acordar demanar un escrit a cada 

candidatura en que expliquessin les seves motivacions i les prioritats de les 
seves entitats. 

 
Des de secretaria es van aportar alguns criteris que poguessin ser útils alhora 
d’opinar : la validesa de que les vicepresidències siguin equilibrades entre una 

entitat econòmica i una social, l necessitat de que al menys una entitat de les  
dues sigui de segon nivell i finalment que tinguin un coneixement general de 

ciutat i capacitat per dedicar temps a les tasques derivades d’una 
vicepresidència. 
 

La opinió que es va demanar a les entitats, institucions  i persones s’ha 
concretat en aportacions concretes de suport o de criteris per un part reduïda 

del sembres d’aquest òrgan de participació, que no arriba al 20% dels seus 
membres, en concret  han expressat la seva opinió  13 entitats i institucions  i 
sis persones dels àmbits de Persones rellevants i del Registre.  
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Els suports s’han concretat:  

 
Consell d’Associacions de Barcelona         15 

PIMEC-Comerç:                                      12 
Cambra de Comerç:                                  4 

Associació Musico cultural Mas Guinardo:  2 
 
 

Es va acordar que aquestes dades es passarien a Alcaldia com una eina mes 
per poder fer el nomenament de les dues vicepresidències com pertoca a les 

funcions de l’alcaldessa com a presidenta del Consell de Ciutat. 
  
La decisió sobre aquesta qüestió es prendrà després de la realització del 

Plenari del 29 de juny. 
 

 
 
Orland Blasco 

Secretaria del Consell de Ciutat 
 

 
27 de juny de 2016 
 

 
 

 
 
 

 


