
Renovació de la vicepresidència 
del Consell de Barri

Guia per la presentació de candidatures a la renovació de la 
vicepresidència del Consell de Barri
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Procés de renovació de la 
vicepresidència del Consell de Barri



FUNCIONS DE LA VICEPRESIDÈNCIA

Cada Consell de Barri disposa d’una o dues vicepresidències, persones de
consens, amb una trajectòria reconeguda, vinculada a la vida social o associativa
del barri.

Funcions
• Fer de nexe entre l’administració i el veïnat.

• Convocar el Consell de Barri.

• Moderar el debat al Consell de Barri.

• Vetllar pel seguiment i el retorn dels acords i les interpel·lacions realitzades al
Consell de Barri.

• Convocar la Comissió de Seguiment.

• Vetllar per la inclusió de punts a l’ordre del dia del Consell de Barri i la
Comissió de Seguiment



COM ES RENOVA LA VICEPRESIDÈNCIA?

FASE 1
Presentació del 

procés

CONSELL DE 
BARRI

16/12/2019

FASE 2
Presentació de 
candidatures

DECIDIM
Fins a 3 dies abans de 

la Comissió de 
Seguiment del Consell 

de Barri

FASE 3
Validació de 
candidatures

COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT

2a setmana
febrer 2020

FASE 4
Votació de 

candidatures

CONSELL DE 
BARRI

1a setmana
març 2020

Cal estar registrat al 
Decidim.barcelona

Votació per cada 
candidatura.
Aprovació: 2/3 dels 
vots emesos

Trajectòria social 
reconeguda
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Com presentar una candidatura
Guia per presentar la candidatura al Decidim.barcelona



02.a
Com registrar la usuària



Registra’t per entrar als 
processos participatius, per 
afegir propostes, compartir 
idees en els debats o fer 
comentaris.



Nom d’usuari/ària:
És el nom públic que apareixerà a les 

teves publicacions a la plataforma.

Àlies:
Sobrenom, curt i únic no en poden 

haver dos d’iguals

Contrasenya:
Clau d’accés o mot de pas, de com a 

mínim 8 caràcters o més.



Termes i condicions d’ús:
És un requisit marcar la casella 

d'acceptació de les condicions d'ús 
per a poder crear un compte.

Permís de contacte:
Notificacions. Activar en el cas de voler 

rebre notificacions d’activitat i els possibles 
butlletins que s’enviin des de la plataforma

Registra’t:
Cal clickar aquest botó per a finalitzar 
el procés de registre.



Notificacions:
En el cas d’haver deixat desmarcat el 

permís de contacte, se’ns demana 
confirmar si volem rebre o no les 

notificacions. 
Es pot seguir “Deixant demarcada”, 

si s’escau, i continuar.



02.b
Com validar el compte d’usuària



Confirmar el compte:
Creant un nou compte t’arribarà un 

correu electrònic a l'adreça que hagis 
especificat, i hauràs de fer clic a 

l'enllaç que conté (l'enllaç que posa 
"Confirmar el meu compte") per 

acabar de crear el compte.

nomcorreu@gmail.com



02.c
Com iniciar sessió



Entra per a iniciar la teva 
sessió d’usuari/ària
Entra
per a iniciar la teva sessió 
d’usuari/ària.



Entra per a iniciar la teva 
sessió d’usuari/ària.

correu@electronic.es

·········

Nom d’usuari/ària:
Insereix el correu electrònic amb el 

que et vas registrar.

Contrasenya:
Insereix la clau d’accès amb la que et 

vas registrar.



02.d
Presentar la candidatura



Òrgans
consulta les assemblees obertes



Baixar:
Desplaça la barra fins a trobar 
“Òrgans de Participació del 
Districte de l’Eixample”.



Clicar :
Per accedir a l’apartat dels òrgans de 
participació de l’Eixample.



Baixar:
Desplaça la barra fins a trobar 
la fitxa del Consell de Barri de 
la Dreta de l’Eixample.



Clicar 
per accedir al 
Consell de Barri



Clicar 
per presentar la teva candidatura



Clicar 
per a crear una nova proposta de 
candidatura

IMPORTANT: per presentar 
candidatura és imprescindible fer-
ho com a usuari/a registrat/da



Títol:
Omple aquest camp amb el teu nom i 
cognoms.

Cos:
Cal que hi facis constar l’entitat de 

procedència (si s’escau), la teva 
trajectòria i vinculació al barri i la teva 

motivació per a presentar la 
candidatura.



Clicar a “Continua”:
Per seguir complimentant la teva 
candidatura.



Completar:
S’ha habilitat la 

possibilitat d’afegir un 
adjunt . Si vols, pots 

adjuntar un document 
o imatge per tal de 

completar la teva 
candidatura.

Títol:
Cal indicar un títol per a acompanyar a l’arxiu que es 
vulgui adjuntar.

Arxiu:
Fem click a Navega per a seleccionar el 

document que volem adjuntar



Enviar:
Una vegada seleccionat i carregat el 
fitxer fem click a “Enviar”



Publica:
Fem click per a publicar la proposta a la plataforma.



Candidatura publicada:
Si vols ja pots sortir com a usuari/a.



Gràcies per la vostra col·laboració!


