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Document base de l’Acord Social Contra la Crisi a Cornellà______

• HABITATGE / MEDI AMBIENT
Intervenir en el desenvolupament urbanístic i l’
obtenció del sòl per ampliar l’ oferta d’ habitatge
públic i privat
Augment oferta d’ habitatge de lloguer
Facilitar l’ accés a l’ habitatge públic de col·lectius especials
Assegurar el nivell d’ inversió pública
Acords amb Dpt. d’ habitatge i Medi Ambient de la Generalitat dins del
seu programa d’ actuacions extraordinàries
Mantenir i crear llocs de treball
Implementar mesures i polítiques per a la millora de la qualitat
mediambiental del territori
Cornellà, a 09-12-2009
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• ÀMBIT SOCIAL
Mantenir i/o optimitzar el grau de resposta a les
demandes socials des d’ una perspectiva transversal i
millorant la gestió i rendibilitat dels recursos
municipals
Desenvolupament d’ un Pla Estratègic Municipal per a la Inclusió social

Cornellà, a 09-12-2009
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• ÀMBIT EDUCATIU
Vetllar perquè la població infantil disposi dels recursos bàsics, tant
a nivell d’ alimentació com a nivell escolar o d’ integració social,
fent complicitats amb el teixit social.
Establir acords temporalitzats amb la comunitat educativa per a
elaborar i executar programes de prevenció del fracàs escolar i
absentisme, i de promoció de la salut tant pels infants com per les
famílies.
Complementar la formació educativa obligatòria amb projectes,
programes i plans formatius que augmentin les possibilitats d’
integració social i d’ incorporació al món laboral, atenent a les
noves demandes socials i empresarials

Cornellà, a 09-12-2009
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• IGUALTAT D’ OPORTUNITATS
Afavorir la igualtat d’ oportunitats en matèria sociolaboral, en els contractes i intervencions de l’
Administració local amb altres agents econòmics i
socials, i mitjançant:
Programes i serveis adreçats a col·lectius especials
L’ accés a la societat de la tecnologia i coneixement
L’ aplicació de mesures de conciliació vida laboral-familiar

Cornellà, a 09-12-2009
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• ECONOMIA I OCUPACIÓ
Fomentar i ampliar la col·laboració amb els agents socials,
econòmics i professionals per desenvolupar projectes i iniciatives
conjuntes per l’ ampliació de coneixements, la millora de serveis i
la creació de llocs de treball.
Consolidar, millorar i ampliar l’ oferta formativa en àmbits de F.
Ocupacional, Contínua, a distància, Itineraris personalitzats de
qualificació professional, Formació Professional i Formació en
TIC.
Establir mecanismes àgils que permetin ampliar la previsió anual
dels recursos econòmics destinats a la població més afectada.
Millorar la coordinació dels diferents departaments de l’
Ajuntament per tal de rendibilitzar els ajuts procedents des de la
Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de que el major nombre
de famílies es beneficiïn
Cornellà, a 09-12-2009
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• INNOVACIÓ
Constituir una agència comarcal d’ innovació
industrial i de coneixement que permeti estudiar i
planificar el canvi de model de creixement econòmic i
social.
Fomentar la sensibilització empresarial cap a la innovació com a clau de la
competitivitat
Fer efectiva la aplicació i utilització de les noves tecnologies de la informació
i la comunicació i incrementar els recursos públics perquè les TIC ens ajudin a
superar la situació actual i ens situïn en una posició de privilegi en vers el
futur

Cornellà, a 09-12-2009
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• ÀMBITS DIVERSOS
Optimitzar la actuació de les diferents Agències de Gestió de
Polítiques Públiques amb l’ objectiu de coordinar polítiques
transversals destinades a obtenir un nou marc de planificació i
organització per al desenvolupament i impuls dels projectes
estratègics municipals previstos.
Garantir el nivell de qualitat dels serveis públics que ofereix la
ciutat, així com el manteniment i conservació tant dels
equipaments públics com de l’ espai públic en general.
Col·laborar amb les entitats, empreses, fundacions privades i
institucions amb la subscripció d’ acords que contribueixin a la
consecució dels objectius del present Acord.

Cornellà, a 09-12-2009
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OBJECTIUS
H1 ( HABITATGE / MEDI AMBIENT )
Intervenir en el desenvolupament urbanístic i l’obtenció de sòl per ampliar
l’oferta d’habitatge públic i privat.
Implementar mesures i polítiques per a la millora de la qualitat
mediambiental del territori.

ASSOLIT

EN PROCÉS

PENDENT INICI

-Centre d’empreses
-Ajuts joves
-Adjudicació del 63% d’
habitatges de venda
-Construcció d’ equipaments
públics inclosos pressupost
2010
-Promoció publica oberta a
agents socials
-Confecció Reglament Propi
de Registre Únic
-Construcció Oficina Local
de Vivenda
-Millores qualitat mediambiental: Corredor Verd,
Mesures estalvi aigua i
enllumenat.
-Pla d’ acció ambiental
-Seminari “Programa de
millora en la gestió
ambiental de Pimes Locals”
-Campanyes de
conscienciació, publicacions
i programa setmanal de ràdio
-Recollida de residus
orgànics a tot els barris
-Subvencions per a
instal·lacions de energies
alternatives
-Projecte “Compra Pública
Verda” i “Compra Verda
Municipal”
-24 vivendes per mitjà de la
Borsa de mediació per al
lloguer social.
-Més ajudes pel lloguer

-Pla de Mobilitat
Almeda.
- Construcció de 60
habitatges de lloguer
-Continuació en el
foment del Pla d’ Acció
Ambiental i la seva
revisió
-Construcció del 37% d’
habitatges de venda amb
finalització durant el
2010

-Trailer sigui antena
informativa d’habitatge
-Recuperació riu Llobregat
-Establir ajuts per a la
rehabilitació energètica de
sistemes d’ aïllament i
estalvi d’ energia
-Adaptar l’ Ordenança Solar
a les normatives més recents

Cornellà, a 09-12-2009
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OBJECTIUS
S1 ( ÀMBIT SOCIAL )
Mantenir i/o optimitzar el grau de resposta a les demandes socials des d’una
perspectiva transversal i millorant la gestió i rendibilitat dels recursos
municipals.
– Pla Estratègic Municipal per a la Inclusió social

ASSOLIT
-Acords amb escoles
esportives per a la
concessió de beques
infantils i juvenils
-Activitats
socials
subvencionades
-Formació per enfortir el
teixit associatiu, actes per
informar dels serveis .
-Pla Estratègic per a la
Inclusió Social
- Protocol millora èxit
escolar i foment cohesió
social
-Pla de l’Entorn –
col·laboració entitats de la
ciutat
- Beques menjador 0-3
anys i als CEIPs i
vetlladores per nens amb
necessitats especials i
reducció de quotes
-Augment d’ ajudes de
menjador, serveis dirigits
a adults i PIRMI
-Ajudes de menjador en
Casals d’ Estiu
-Jornades sobre
adolescència junt amb el
Dpt. d’ Educació i Salut
-Treball conjunt per a la
inserció laboral de
col·lectius amb dificultats

EN PROCÉS
-Més esforç pel
creixement de les
entitats ja existents i el
naixement d’altres
noves que atenguin la
diversitat de
necessitats
-Construcció noves
places Escoles Bressol

PENDENT INICI
-Creació de gestoria
perquè les entitats i
associacions
gaudeixin
d’assessorament legal i en
gestió./ Millorar la gestió
de
les
instal·lacions
propietat de l’Ajuntament

-Augment i millora
programes
diversificació
curricular i programes
d’
innovació
pedagògica
-Signatura conveni amb
Caritas

Cornellà, a 09-12-2009
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OBJECTIUS

ASSOLIT

EN PROCÉS

PENDENT INICI

ÀMBIT EDUCATIU
E1
Vetllar perquè la població infantil disposi dels recursos bàsics, tant a nivell
d’alimentació com a nivell escolar o d’integració social, fent complicitats
amb el teixit social.

-Beques menjador 0-3
anys i vetlladores per a
nens amb necessitats
especials
-Beques de menjador
CEIPs
-Programa Salut i
Escola
-Orientació educativa i
seguiment a educació
postobligatòria
-Observatori ESO
-Reducció quotes escola
bressol
-Creació espai de
nouvinguda educativa
(EBE)

-Pla de la zona
educativa (revisió
oferta FP i PQPIs)
-Construcció de
noves places per
Escoles Bressol

-Posta en
funcionament del
Centre de Formació d’
Adults
-Posada en marxa EOI
-Augment i millora
programes
diversificació
curricular i programes
d’ innovació
pedagògica
-Increment i millora de
gestió en centres d’
educació
infantil,
primària i secundària.
-Aprofundir actuacions
amb La Carena i el
Llindar

E2
Establir acords temporalitzats amb la comunitat educativa per a elaborar i
executar programes de prevenció del fracàs escolar i absentisme, i de
promoció de la salut tant pels infants com per les famílies.
E3
Complementar la formació educativa obligatòria amb projectes, programes i
plans formatius que augmentin les possibilitats d’integració social i
d’incorporació al món laboral, atenent a les noves demandes socials i
empresarials
Cornellà, a 09-12-2009
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OBJECTIUS

ASSOLIT

I1 ( IGUALTAT D’OPORTUNITATS )
Afavorir la igualtat d’oportunitats en matèria socio-laboral, en els
contractes i intervencions de l’Administració local amb altres agents
econòmics i socials, i mitjançant:

-Programes específics per a
la Inserció: Dones, PEMO,
IPI, Llei de Barris, Plans
d’Ocupació.
-TECSALSA
-CIRD
-Clàusules socials
-Orientació professional en
l’ensenyament reglat
-Formació monitors i
voluntariat

• Programes i serveis adreçats a col·lectius especials.
• L’accés a la societat de la tecnologia i coneixement.
• L’aplicació de mesures de conciliació vida laboral-familiar

ECONOMIA I OCUPACIÓ
EO1
Fomentar i ampliar la col·laboració amb els agents socials, econòmics i
professionals per facilitar la seva integració en el territori i desenvolupant
projectes i iniciatives conjuntes per a l’ampliació de coneixements, la
millora dels serveis i la creació de llocs de treball per a la població.
EO2
Consolidar, millorar i ampliar l’oferta formativa en funció de les
demandes del mercat de treball i en els àmbits de la F. Ocupacional,
Contínua, a distància, Itineraris personalitzats de qualificació
professional, Formació Professional i Formació en TIC

-Prospecció d’empreses
-AODL
-Programes d’Inserció
-Plans d’Ocupació
-Convenis en pràctiques
-Clàusules socials
-Observatoris
-Formació Ocupacional
-Formació Continua
-Orientació per la formació
-Contactes amb agents
socials i econòmics,
entitats fomatives.
-Atenció dins de programes
d’ Inserció i Club de Feina
a futurs emprenedors

EN PROCÉS

PENDENT INICI

-Seminari sobre Igualtat
-Trailer sigui servei
d’informació i
assessorament a joves

- Acord Social

-Jornades amb ACCIÓ 1
-Col·laboracions amb
CITILAB
-Dotació de nou local
per al PTT
-Viabilitat d’ Escola D’
Oficis

Cornellà, a 09-12-2009
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OBJECTIUS
ECONOMIA I OCUPACIÓ
EO3
Establir mecanismes àgils que permetin ampliar la previsió anual dels
recursos econòmics destinats a la població més afectada pels efectes de
la situació econòmica.

EO4
Millorar la coordinació dels diferents departaments de l’Ajuntament per
tal de rendibilitzar els ajuts procedents des de la Generalitat de
Catalunya, amb la finalitat de que el major nombre de famílies es
beneficiïn dels mateixos.

I1 ( INNOVACIÓ )
Constituir una agència comarcal d’innovació industrial i de coneixement
en col·laboració amb les administracions públiques, entitats privades i
agents socials, que permeti estudiar i planificar el canvi de model de
creixement econòmic i social més sostenible i menys permeable a
situacions difícils i desenvolupi programes d’investigació i xarxes de
col·laboració.

ASSOLIT

EN PROCÉS

PENDENT
INICI

-Plans d’Ocupació
-4 Línies d’activitat per a la
creació i Consolidació
d’empreses.
-Accions pel Comerç Exterior
-Millora infraestructures
zones comercials-Observatoris
-Reurbanització de carrers,
eliminació barreres
arquitectòniques i plantació
d’arbrat.
-Reducció quotes escoles
bressol

-INNOBAIX
-Serveis Centre d’Empreses
-Prospecció d’empreses
-AODL
-Millores en instal·lacions per
a la comunicació.
-Creació Carpeta ciutadanaWeb

-Implantació
telefonia IP en
Dpt. Espai Públic

Cornellà, a 09-12-2009
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OBJECTIUS

ASSOLIT

A1
Optimitzar l’actuació de les diferents Agències de Gestió de Polítiques
Públiques de la ciutat amb l’objectiu de coordinar polítiques transversals
destinades a obtenir un nou marc de planificació i organització per al
desenvolupament i impuls dels projectes estratègics municipals
previstos per a la ciutat en els àmbits socials i territorials en els propers
anys.

-Millora vehicles Guardia
Urbana i Equips PDA
- Millores Instal·lacions mercats
municipals
- Plans d’Ocupació FIEL 09
-Instal·lador gestió cues en
Atenció al Ciutadà
-Recerca de subvencions
-Convenis amb RCE Espanyol,
Dpt. Interior per Pla Seguretat
Vial, amb Diputació per
tramitacions sancions de trànsit.
-Millora instal·lacions existents
i construcció de noves (
vestuaris
esportius,
pistes,
camps
futbol,
pavellons,
piscines,instal·lacions
esportives escolars)
-Acords amb entitats per a la
realització d’actes diversos:
curses solidàries, campionats
esportius solidaris...)

EN PROCÉS

PENDENT
INICI

ÀMBITS DIVERSOS

A2
Garantir el nivell de qualitat dels serveis públics que ofereix actualment
la ciutat, així com el manteniment i conservació tant dels equipaments
públics com de l’espai públic en general.
A3
Col·laborar amb les entitats, empreses, fundacions privades i
institucions amb la subscripció d’acords que contribueixin a la
consecució dels objectius del present Acord.

-Optimització de les
actuacions de les
Agències de Gestió
de Polítiques
Públiques
-Catàleg d’activitats
de la ciutat pel
foment de la Inclusió
social.

Cornellà, a 09-12-2009
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