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Candidatures vicepresidència del Consell de Barri 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

1 candidatura presentada 
  
Lluís Maté Solé 
En la reunió ordinària de la Junta de l'Associació de Veïns i Veïnes Font de la 
Guatlla del 4 de novembre de 2019, per unanimitat es va acordar presentar com a 
candidat a la vicepresidència del consell de barri el nostre president Lluís Maté 
Solé. 
 
 
 

El vicepresident o vicepresidenta ha de ser un ciutadà o una ciutadana de consens, amb una 
trajectòria reconeguda, vinculada a la vida social o associativa del barri que obtingui el 
suport de 2/3 parts de les persones del Consell (sobre el total de persones que expressin el 
seu vot). 



Candidatures Comissió de Seguiment del Consell de Barri 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

16 candidatures presentades 
 
Entitats  
» Avv Font de la Guatlla - Magòria  

 
Persones a títol individual 
» Aurora Martínez Sánchez Pajares  
» Carles Rodriguez Vila  
» Elisabeth Ventura Jacobo - Escola de 

Música Jam Session 
» Ignacio Irazoqui Calcabrini  
» Jesús Mercadal Cabrera 
» Jordi Andolz i Montalà 
» Jordi Tarradell Segú   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

» José Tallon Manzano 
» Josefa Balduque Astua  
» Julià Carrasco Martinez 
» Leonard H.Ferran 
» Luis Florez Macioe 
» María de los Ángeles Almansa  
» Paco Gómez de la Calle 
» Rafael Serra Abarca 

Les persones o entitats han de comptar, en una votació del conjunt, amb el suport de la 
majoria simple (sobre el total de persones que han expressat el seu vot). 



Sistema de votació vicepresidència i Comissió de Seguiment 

 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

Votació digital mitjançant la plataforma Decidim.barcelona 

A favor En contra 



Sistema de votació vicepresidència i Comissió de Seguiment 

 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

Tres opcions de vot + abstenció 

A favor En contra En blanc 

Temps de votació: 2 minuts. 



Gràcies per la vostra participació! 

www.bcn.cat 


