
 
 
 
 
 
 
 
 

Districte Sarrià – Sant Gerv asi 
 
Pl. Consell de la Vila,7  

08034  Barcelona 

 

Consell de barri Sant Gervasi-La Bonanova 
Data i lloc 9 de març de 2020 / Centre Cívic Vil.la Florida. C/ Muntaner 544 

 
ASSISTENTS 

Taula  

President – Albert Batlle 

Vice-president del Consell –  (En funcions ) Salvador Albuixec  

Conseller del Barri –  Llorenç Sena 

Nombre total d’assistents 

35 
Nombre aproximat per gènere 

Dones....  12 
Homes.... 23 

 
Ordre del dia 

1. Elecció del vicepresident del consell de barri 
2. Procés participatiu del Pla d’Actuació de Districte i pressupostos participatius. 

 

Resum dels acords 

1.- S’informa que en la comissió de seguiment de data 12 de febrer de 2020, s’ha validat 
la candidatura dels Srs. Joan Sancho Humbert, Juan Gibernau Sucarrats i Miquel García 
Cobo a la vicepresidència del Consell de barri. S’explica el procediment de votació: Per 

acord de la Comissió de seguiment la votació es realitzarà amb una urna. Quedarà elegit 
automàticament el candidat que obtingui les 2/3 parts dels vots emesos. Si no hi ha 
candidat marcat a la papereta, es considerarà vot en blanc. S’hi ha més de dos candidats 
marcats serà vot nul. Si no queda elegit un candidat en 1ª ronda, es traslladarà la votació 

al següent Consell de barri ordinari, en que l’elecció serà per majoria simple. A 
continuació cada candidat, va disposar de dos minuts per a presentar la seva candidatura 
i explicar la per que es presenta.  
A continuació es va procedir a la votació: Els resultats van ser: 

Sr. Joan Sancho Humbert 2 vots 
Sr. Joan Gibernau Sucarrats 17 vots 
Sr. Miquel García Cobo 9 vots 
Donat que no va obtenir cap candidat les 2/3 parts dels vots, es va traspassa l’elecció al 

proper Consell de barri.  
2.- Aquest punt està resumit en un altre document adjunt,  en la documentació del Consell 
de barri de la mateixa data de 9 de març.                

 

 En aquest consell no hi va haver un torn de obert de precs i preguntes. 

 

 


