
 
 
 
ACTA ASSEMBLEA DE L’EIXAMPLE 
3 DE JUNY DE 2015-07-06 
 
Lloc: Centre Cívic Cotxetes Borrell 
 
Hora d’inici: 18:30 
Nombre d’assistents: 61 dels barris, Sant Antoni, Dreta i Esquerra de 
l’eixample, Sagrada Família i Fort Pienc. 
 
1.- Aprovació de l’ordre del dia. 
 
2.- Presentació per part del regidor Agustí Colom del seu 
Conseller tècnic. 
El Regidor va informar, que, després de l’anàlisi i de les entrevistes 
realitzades als 8 candidats a Conseller Tècnic, va escollir en Toni Coll. 
Per la seva experiència política i el seu coneixement en procediments 
administratius, així com també, del marc associatiu. 
La validació, que va ser posada a votació per part dels assistents va 
comptar amb 24 abstencions i 0 vots en contra. 
 
3.- Normativa de votació i formació de Llistes 
 
La nostra companya Ma. José, va explicar a l’Assemblea la normativa 
i el procés que s’ha dut a terme per tal de presentar els candidats a 
Consellers. 

a) Recollida de candidatures 
b) Reunions de consens entre representants dels barris 
c) Validació de les candidatures per part de l’Assemblea de 

l’Eixample. 
 
La Ma. José va explicar també el calendari, tot i que es troba publicat 
en la web de BCNenComú. 
 
4-5 de juliol El comitè Electoral revisarà i resoldrà les incidències. 
6-15 Campanya electoral 
16-17-18 Votacions 
19- Proclamació resultats 
 
4.- Presentació dels candidats. 
 
Es presenten els candidats, els quals tenen 3 minuts cadascun per 
fer-ho amb el següent ordre; 
 
 
1.- Eulàlia Corbella 



2.- Isabel Giralt 
3.- Xavier Gonzalez 
4.- Jordi Matas 
5.- Alexandra Camps (suplent) 
6.- Carme Mendez 
7.- Pablo Fernandez 
8.- Javier Dabbah (suplent) 
 
L’assemblea valida amb els seus vots a tots els candidats per 
unanimitat. 
 
5.- Presentació de les candidatures conjuntes 
 
L’Elisabet, va presentar a l’Assemblea la proposta majoritària amb 
voluntat de consens sorgida de les reunions de un grupo de treball on 
estaven representats els sis barris de l'Eixample per tal de escollir 
una candidatura que contemples paritat de gènere i representació 
dels barris. 
 
La candidatura presentada i defensada va ser: 
L’Eulàlia Corbella, (Sant Antoni) 
Jordi Matas, (Sagrada Família) 
Carme Mendez, (Dreta de l’Eixample) 
 
Javier Dabbah, (Fort Pienc), suplent 
Alexandra Camps, (Sant Antoni), suplent. 
 
La Marta de Fort Pienc, fa constar que s’ha arribar a una llista 
majoritària amb voluntat de consens gràcies a la renúncia de Fort 
Pienc a tenir una persona del barri com a  candidat i acceptar el lloc 
de suplent sense voler acords interns de participació en el treball dels 
consellers. 
 
Es va presentar una segona candidatura conjunta composta per; 
 
Isabel Giralt i  
Xavier Gonzálbezez 
 
I una individual: Pablo Fernández 
 
 
6.- Logística i articulació de la campanya, 
 
Josep Garriga explica a l’Assembla com s’articularà la campanya. 
En aquest sentit s’informa que està previst posar ordinadors en locals 
dels barris per tal votar els candidats. 



No es va poder informar dels llocs on es posaran perquè falta saber 
els voluntaris que s’apunten per fer torns i els llocs a disposar per fer-
ho. Això es per la gent que no pot votar des de casa. 
 
Es comença la campanya electoral a partir del moment en que es 
validin les candidatures per part del Comitè Electoral. 
Es buscaran locals per fer actes per presentar els candidats i per tal 
que puguin posar en públic els punts a defensar. 
 
S’informa que, en el moment en que la campanya estigui dissenyada, 
s’informarà l’Assemblea per tal que participi. 
 
Es proposa fer una reunió de l’Assemblea del Districte per preparar 
les reunions del Consell de Districte que es fan cada dos mesos. 
 
I sense més temes a tractar, es tanca l’Assemblea a les 20:30 hores. 
 
 


