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INFLEXIBLES ANTE LA  
VIOLENCIA MACHISTA
A principios de octubre tuvimos conocimiento del 
asesinato de una joven de nuestra ciudad, Cristina Ortiz 
Lozano, a manos, presuntamente, de su expareja. La 
realidad de la lacra social de la violencia machista nos 
ha golpeado esta vez directamente, a una familia de 
nuestra ciudad, destrozándola emocionalmente para 
siempre. Unos padres rotos de dolor, y la vida de una 
mujer joven llena de vitalidad y proyectos arrancada 
de cuajo. No hay palabras de consuelo para esa familia, 
para el conjunto de familias que lo sufren casi a diario.

Rápidamente, nos pusimos a su disposición, 
además de manifestarles nuestro más sincero y sentido 
pésame. Enviamos a los medios un comunicado oficial, 
consensuado con ellos, en el que se decretaban dos 
días de duelo y convocábamos a toda la ciudadanía a 
una concentración silenciosa frente al Ayuntamiento 
para mostrar nuestro apoyo a la familia, a la vez que 
nuestra profunda condena.

Así lo explicamos, y así lo reitero. Tenemos que 
alzar la voz fuerte y de forma rotunda, hay que 
seguir y mejorar desde el ámbito político y jurídico, 
en educación, en prevención y en la atención a las 
víctimas de violencia machista. La sociedad debe ser 
inflexible y fuerte, todos y todas debemos sentir y 
actuar desde nuestros ámbitos de influencia personales, 
no podemos cruzarnos de brazos y ver como se siguen 
sumando víctimas. Debemos asumir compromisos 
individuales y colectivos que nos permitan avanzar 
desde la igualdad y desde el respeto.

A principis d’octubre vam tenir coneixement de l’assassinat 
d’una jove de la nostra ciutat, Cristina Ortiz Lozano, a 
mans, presumptament, de la seva exparella. La realitat de 
la xacra social de la violència masclista ens ha colpejat 
aquesta vegada directament, a una família de la nostra 
ciutat, destrossant-la emocionalment per sempre. Uns 
pares trencats de dolor, i la vida d’una dona jove plena 
de vitalitat i de projectes arrencada d’arrel. No hi ha 
paraules de consol per a aquesta família, per al conjunt 
de famílies que ho pateixen gairebé diàriament.

Ràpidament, ens vam posar a la seva disposició, 
a més de manifestar-los el nostre més sincer i sentit 
condol. Vam enviar als mitjans un comunicat oficial, 
consensuat amb ells, en el qual es decretaven dos 
dies de dol i convocàvem a tota la ciutadania a una 
concentració silenciosa davant de l’Ajuntament per 
a mostrar el nostre suport a la família, alhora que la 
nostra profunda condemna.

Així ho vam explicar, i així ho reitero. Hem d’alçar  
la veu forta i de manera rotunda, cal seguir i millorar 
des de l’àmbit polític i jurídic, en educació, en 
prevenció i en l’atenció a les víctimes de violència 
masclista. La societat ha de ser inflexible i forta, tots 
i totes hem de sentir i actuar des dels nostres àmbits 
d’influència personals, no podem creuar-nos de braços 
i veure com s’hi continuen sumant víctimes. Hem 
d’assumir compromisos individuals i col·lectius que ens 
permetin avançar des de la igualtat i des del respecte.

L’alcalde
Antonio Balmón
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—REBUIG A L’ASSASSINAT DE LA JOVE CRISTINA ORTIZ LOZANO—

CLAM CONTRA LA  
VIOLÈNCIA MASCLISTA

L’Ajuntament de Cornellà va declarar dos dies de dol, 
el 7 i el 8 d’octubre, en què les banderes institucionals 
es van col·locar a mig pal, i es van suspendre els actes 
institucionals. La tarda del dilluns es va convocar una 
concentració silenciosa a la plaça de l’Ajuntament, on 
s’hi va reunir més d’un miler de persones, i es va llegir 
un manifest de rebuig a la violència masclista.

El manifest va remarcar amb contundència la 
denúncia i condemna d’aquest tipus de violència per 

part del govern municipal i ha remarcat la necessitat 
de treballar de forma conjunta i coordinada dels agents 
socials, forces de seguretat iadministracions per establir 
sistemes de prevenció, educació i intervenció.

Cristina Ortiz Lozano tenia 28 anys i va ser assassinada 
presumptament a mans de la seva exparella, Abdelaziz 
Ourzat El Yechioui, a Southampton, on residia per motius 
laborals, el passat 21 de setembre, encara que els fets no 
van transcendir fins a primers d’octubre.

Cornellà va prendre part el 7 d’octubre 
en una gran mobilització de condol i de 
rebuig a la violència masclista, arran  
de l’assassinat de la cornellanenca Cristina 
Ortiz Lozano a Southampton (Regne Unit).
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CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

 900 900 120 Atenció 24 h

 112 Emergències

Centre d’Informació i Recursos per a les Dones
Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18. T. 93 474 28 41  
Dilluns a dijous: de 9 a 13 i de 15.30 a 18.30 h 
Divendres: de 8 a 15 h

Guàrdia Urbana de Cornellà
Rubio i Ors, 65 (Edifici Can Gaya). T. 93 377 14 15 (24 h)

Mossos d’Esquadra
Travessera, 11. T. 93 255 36 00

Descarrega l’APP  
de Seguretat Ciutadana

Des del seu coneixement, l’Ajuntament ha aplicat 
el protocol de dol contra la violència masclista, posant 
a disposició de la família tots els recursos disponibles, 
entre ells l’atenció social, jurídica i psicològica 
necessària per afrontar aquest tràgic moment. Seguint 
el protocol, s’ha respectat la voluntat de la família i totes 
les accions que s’han a terme a la ciutat en mostra de 
rebuig i solidaritat s’han decidit de forma consensuada 
amb ella, com l’esmentada concentració.



El tram inicial de la carretera  
del Prat, entre el passeig dels 
Ferrocarrils Catalans i el carrer  
de Francesc Layret, està restringit 
al trànsit de vehicles cada cap de 
setmana, concretament des de les 
20.00 hores del divendres fins a 
les 24.00 h del diumenge, i els dies 
festius, amb la voluntat de reduir 
i pacificar el trànsit de la zona. 

CORNELLÀ NATURA 
L’acció s’integra dins del conjunt 
d’actuacions portades a terme 
darrerament en el barri Riera, 
emmarcades en el projecte 
Cornellà Natura. S’han ampliat i 
adequat els espais per a vianants, 
s’ha implantat la zona verda 
gratuïta per facilitar l’aparcament als 
veïns, i s’ha construït una rotonda 
a l’avinguda del Baix Llobregat. 

Les mesures estan encaminades 
a oferir un entorn més amable 
i a millorar la mobilitat en 
aquesta àrea, que registra una 

gran afluència de persones per la 
proximitat d’equipaments esportius 
i educatius i d’un centre comercial.

Desde septiembre, los más jóvenes cuentan con 
juegos pintados sobre el suelo de la plaza de Galicia.  
Se trata de 5 propuestas lúdicas, al tiempo que educativas, 
para promover diferentes tipos de juego en la calle 
entre los niños y niñas.

La plaza Galicia es un espacio muy frecuentado 
entre Sant Ildefons y la Gavarra. Para mejorar el 
entorno, el año pasado se incorporaron vinilos con 
fotos del parque de Can Mercader, que se comple-
mentan con esta nueva actuación.

JUEGOS 
INFANTILES SOBRE 
EL PAVIMENTO 
DE LA PLAZA 
GALICIA
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PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT  
A LA CTRA. DEL PRAT

TALL DEL CARRER VERGE 
DE MONTSERRAT PER 
TRANSFORMAR-LO EN 
UNA ZONA DE VIANANTS

www.cornella.catGener 2018
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CARRER VERGE 
DE MONTSERRAT

Carrers amb canvis 
en la circulació
1. Camí Vell de Sant Boi 

(antic Almirall Vierna)
2. Passatge del Transformador
3. Passatge dels Horts
4. Carrer de l’Avenir
5. Carrer Marquès de Cornellà

5

Carrer Verge de Montserrat

Passeig Ferrocarrils

Sant LluísSant Jeroni

Av. del Baix Llobregat

Francesc Layret

Joan Fiveller

C
arretera del Prat

Control 
accés 
amb 
càmera

Parc de 
la Ribera

G
eneral M

anso

Zona Verda
Accés vehicles autoritzats

Només els veïns i veïnes i els 
comerciants del tram comprès 
en la zona verda del plànol adjunt 
hi podran accedir amb els seus 
vehicles si estan autoritzats, 
incloent les motos. L’accés estarà 
senyalitzat i controlat per una 
càmera des de la rotonda del 
passeig dels FFCC en sentit mar. 

Per demanar l’autorització han 
d’adreçar-se a la seu de la Guàrdia 
Urbana (c. Rubió i Ors, 65) en 
horari de dilluns a divendres, de 
8 a 20 h, i inscriure’s al registre.

ACCÉS NOMÉS PER ALS 
VEHICLES AUTORITZATS

Mejora de  
la imagen 
de la plaza 
Galicia
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RECONOCIMIENTOS ANUALES  
DE LA GUARDIA URBANA
La Guardia Urbana de Cornellà llevó a cabo el 
30 de septiembre el acto anual en que reconoce 
la tarea de los agentes de los diferentes cuerpos 
de seguridad de la ciudad y de la ciudadanía en 
favor de la seguridad pública y el civismo. 

Durante el acto, que tuvo lugar al Museo 
Palau Mercader, se hizo un repaso de la campaña 
solidaria #pelsvalents que recoge fondos para la 
investigación del cáncer infantil. También se entregó 
un reconocimiento a los diferentes agentes que han 
tenido intervenciones destacadas en el último año 
en la ciudad, y se homenajeó a los once agentes que 
han llegado a la edad de jubilación, así como a cinco 
personas que han mostrado su compromiso ciudadano, 
ya sea gracias a una colaboración decisiva en alguna 
actuación de seguridad, o ayudando en la organización 
de las actividades de la Fira Infantil de Nadal.

.

UNA APP QUE AGILITZA  
LA COMUNICACIÓ AMB  

ELS COSSOS DE SEGURETAT
El desembre de 2013 l’Ajuntament 
de Cornellà posava en marxa una 
iniciativa pionera a Catalunya 
i la resta de l’Estat: l’aplicació 
per a mòbils de Seguretat 
Ciutadana. Una aplicació gratuïta 
que s’ha consolidat al llarg 
d’aquests gairebé sis anys i que 
ofereix grans utilitats de cara 
a la ciutadania, ja que permet 
agilitzar la comunicació amb els 
cossos de seguretat, i oferir als 
usuaris una resposta ràpida per 
actuar en casos d’urgència. 

Amb aquesta APP, els usuaris 
poden notificar incidències a la 
Guàrdia Urbana de manera àgil a 

través d’un missatge de text, de 
veu, una foto o un vídeo. També 
hi ha un servei de marcatge 
ràpid, essencial per a l’atenció 
d’emergències, i contingut 
pedagògic amb consells de 
prevenció del delicte, seguretat 
viària i primers auxilis. A més, quan 
està prevista una afectació viària 
important, els usuaris reben una 
alerta o notificació al seu mòbil.

L’APP, desenvolupada per 
Einsmer, és gratuïta i està 
disponible per a telèfons mòbils 
amb sistema operatiu tant Android 
com iPhone. L’any passat va 
superar les 10.000 descàrregues.

L’APP, disponible per a iOS i Android,

suma més de 10.000 descàrregues
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ESTRENA DE CAMINS ESCOLARS  
A ALMEDA
El 2 d’octubre es va estrenar la 
xarxa de camins escolars del 
barri d’Almeda. La inauguració 
va consistir en un cercavila amb 
música i xanquers, en què van 
participar aproximadament 300 
infants i famílies de les escoles 
Martinet i Dolors Almeda. 

Aquesta nova xarxa de 
camins escolars se suma a les 
ja existents als barris de Sant 
Ildefons, Lindavista i Riera, i serà 
ampliada durant aquest curs 
escolar al Pedró i al Centre amb 
la participació de noves escoles. 

El Camí Escolar és una xarxa 
d’itineraris segurs i saludables 
que facilita que els nens i nenes 
es desplacin a peu o en bicicleta 
al seu centre educatiu. Seguir 
el seu recorregut implica a més 
fomentar la mobilitat activa i 
sostenible, permet recuperar 
carrers i places com a espais 
de convivència i aprenentatge, 
i acaba contribuint a reduir la 
contaminació de l’aire i el soroll. 

És, a més, un projecte de barri 
on alumnes, pares i mares, centres 
educatius i veïnat col·laboren 
en la millora de l’espai públic 
de l’entorn de les escoles. 

COMERÇ 
COL·LABORADOR!

El comerç amic és una xarxa de 
punts d’informació, orientació i 

ajuda al barri per als nens i nenes 
que així ho necessitin. Tots els 
comerços col·laboradors amb 
el Camí Escolar s’identifiquen 

amb aquest distintiu que permet 
fer visible el seu compromís.

El Camí Escolar fomenta 
l’autonomia, la confiança 
i la responsabilitat 
dels infants



El curso 2019-2020 la Escuela 
Municipal de Música Roser Cabanas 
ha empezado con 59 nuevas 
plazas, lo cual significa que en 
dos años ha crecido un 20% y ha 
llegado a un total de 440 alumnos.

Este curso el Ayuntamiento de 
Cornellà ha hecho un esfuerzo para 
dar una máxima entrada a nuevos 
alumnos de todos los tramos de 
edad, con una ampliación del 
número de profesores de la escuela, 
principalmente en los instrumentos 
de guitarra y batería. Estos dos 
instrumentos, junto con el piano 
son de los más demandados. Con la 
ampliación, la escuela elimina la lista 
de espera de estos dos instrumentos.

De este modo, además de crecer 
en número de alumnos la escuela 
también crece en oferta musical. 
Con la ampliación de profesorado 
la escuela aumentará su oferta de 
conjuntos instrumentales hasta 13,  
con 4 conjuntos nuevos.

El Ayuntamiento de Cornellà lleva 
años apostando por las enseñanzas 
artísticas y la educación musical 
a través de la Escuela Municipal 

de Música Roser Cabanas, por la 
que han pasado centenares de 
estudiantes. Su objetivo es difundir 
la música en el sentido artístico del 
ser humano a través del lenguaje 
del sonido. Ofrece una formación 
especializada de calidad que permite 
al alumnado la posibilidad de 
ejercer una actividad musical desde 
los 4 años hasta la edad adulta.
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Se creará una big 
band de jazz dirigida 

por el profesor 
Miguel Royo

LA ESCUELA MUNICIPAL  
DE MÚSICA AUMENTA UN  

20% EL NÚMERO DE PLAZAS

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ROSER CABANAS
 93 376 32 11
  Carrer de Mossèn Andreu, 19
 emusica@aj-cornella.cat
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HOMENAJE A  
JOAN N. GARCÍA-NIETO
La Fundació Utopia d’Estudis 
Socials del Baix Llobregat 
organizó un homenaje a Joan 
N. García-Nieto, con motivo del 
25 aniversario de su muerte. La 
cita tuvo lugar en el Auditori de 
Sant Ildefons el 16 de septiembre, 
un acto donde se destacó la 
defensa que hacía el sociólogo 
y jesuita de la utopía y su 
constante lucha por la igualdad 
y por una sociedad más justa.

Joan N. García-Nieto (1929-
1994) fue fundador de Cristianos 
por el Socialismo, además 

de miembro de diferentes 
organizaciones de izquierza y 
sindicales desde los años 60 del 
siglo XX, cuando se trasladó a 
vivir al barrio de Sant Ildefons, 
en plena dictadura franquista. 
Más adelante también impulsó la 
Coordinadora contra la Marginació, 
Acció Solidària contra l’Atur y la 
propia Fundació Utopia. En 1989 
recibió la Medalla de oro de la 

ciudad y actualmente el centro 
cultural donde está ubicada la 
biblioteca Central lleva su nombre.

En el acto conmemorativo 
intervinieron Eduardo Rojo, 
vicepresidente de la Fundación 
Utopia-Joan N. García Nieto, 
diferentes representantes de 
sindicatos y amigos personales 
del sociólogo, y el alcalde de 
Cornellà, Antonio Balmón.

CORNELLÀ CUIDA: SUPORT A  
LES PERSONES CUIDADORES
La Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents 
realitza mensualment conferències i tallers adreçats a les 
persones cuidadores no professionals de gent gran i en 
situació de dependència. Son sessions gratuïtes impartides 
per l’equip tècnic de la Fundació, amb l’objectiu de donar 
suport a totes les persones de la ciutat que tenen cura 
dels seus familiars en aquesta situació, una tasca sempre 
complicada, moltes vegades esgotadora i quasi sempre 
poc reconeguda. El contingut dels tallers es pot consultar 
al web de la Fundació, a l’apartat “Aula Cuidadora”.

Les conferències i els tallers s’imparteixen 
habitualment a la Residència Teresa Duran (avinguda 
de Salvador Allende, 45), i des d’aquest curs també hi ha 
sessions al barri Centre, al CIRD (Mn. Jacint Verdaguer, 16).

Cal inscripció prèvia. Més informació: T. 93 375 00 10 
/ info@dependents.cat

Homenaje a 
Joan N. 

García-Nieto 
(1929-1994)

Propera sessió: 5 de novembre, 16 hores
“Què ens proporciona la llei de dependència?”
A càrrec del servei de Treball Social



ABRE LA CONVOCATORIA  
CORNELLÀ OPEN FUTURE PARA 2020

Los emprendedores que 
tengan un proyecto basado en 
tecnologías pueden presentarse 
a la convocatoria del Cornellà 
Open Future 2020, ya que el 
plazo para optar a la selección 
finaliza el próximo 31 de octubre. 

Las ideas o proyectos 
seleccionados en esta cuarta 
edición volverán disfrutar 
del programa de incubación 
con asesoría y formación 
continuada y con acceso al hub 
de crowdworking “La Pirámide”, 
ubicado en el Vivero de Empresas 
Procornellà (c. Joan Fernández, 3).

El programa de aceleración de 
ideas, promovido por Telefónica y 
Procornellà, entre otros, mantiene 
la estructura de convocatorias 
anteriores, dividida en tres fases. 
La fase 1 (entre enero y abril 
de 2020), tiene por objetivo la 
validación de la idea y la definición 
del modelo de negocio. La fase 2 
se centra en validar el modelo de 
negocio y la fase 3 tiene como 
objetivo la salida al mercado.

La convocatoria de 2020 del 
Cornellà Open Future está incluida 
en un programa global de ayuda 
a la innovación convocado por 

la plataforma “madre”, Telefónica 
Open Future. “La Pirámide” 
es uno de los siete hubs de 
innovación y emprendimiento 
de toda España participantes. 

La multinacional Telefónica y 
todos los socios públicos y privados 
buscan startups que transformen 
el ecosistema empresarial local, 
con soluciones innovadoras 
vinculadas a tecnologías de 
base digital y escalable.

La tercera convocatoria del programa Cornellà Open Future llega también 
a su punto y final tras un año de formación y apoyo a los proyectos 
emprendedores. El Auditori de Cornellà acoge el 16 de octubre el acto 
donde los finalistas se disputan los Premios Metropolitanos de Apoyo a la 
Innovación promovidos por el Área Metropolitana de Barcelona. Un comité 
evaluador puntua los proyectos y otorga 10.000 € al primer ganador, 7.000 € 
al segundo y 3.000 € al tercer galardonado.

LOS PREMIOS METROPOLITANOS DE  
APOYO A LA INNOVACIÓN OTORGAN 
20.000 € A LOS TRES MEJORES PROYECTOS

http://cornella.openfuture.org

CORNELLÀ INFORMA / SOCIETAT / Pàgina 11



El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat acaba de 
aprobar una nueva Ordenanza de Circulación de 
Vehículos y Peatones, con el objetivo de modernizar el 
texto vigente hasta ahora, adaptándolo a nuevas realidades 
como los vehículos de movilidad personal (VMP), y a 
la señalización específica de la ciudad de Cornellà.

Hoy en día encontramos diferentes modalidades 
de movilidad en nuestras calles, bicicletas, patinetes 
eléctricos, entre otros. Para asegurar la buena 
convivencia entre vehículos y peatones en la vía 
pública, la nueva ordenanza municipal da prioridad a los 
usuarios más vulnerables: los peatones. Con civismo, 
y conociendo nuestros derechos y deberes, sabremos 
cómo debemos actuar para mejorar la convivencia 
y disfrutar de los espacios comunes en la ciudad.

INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA
Esta ordenanza ya se aplica desde su aprobación 
definitiva en el mes de septiembre. La Guardia Urbana 
de Cornellà está informando de la nueva regulación a 
diario y también de forma especial en algunos eventos, 
como fiestas de barrio o actividades deportivas. A partir 
del mes de diciembre, está previsto empezar a aplicar 
las sanciones previstas por incumplir la normativa, 
que en casos graves podrán ascender a 500 euros.

LA CALLE, ESPACIO  
DE ENCUENTRO  
Y CONVIVENCIA

NORMAS COMUNES
• Las bicicletas y patinetes eléctricos 

NO pueden circular por las aceras, 
con algunas excepciones.

• Deben respetar los sentidos de 
circulación de cada vía.

• Deben estar dotados de frenos, timbres, 
luces y elementos reflectantes.

En espacios reservados 
a peatones o bien en 

espacios no motorizados, 
ningún vehículo puede 
sobrepasar los 10 km/h
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ESTACIONAMIENTOS
• Motocicletas y ciclomotores tienen prohibido estacionar 

sobre la acera, a excepción de los lugares habilitados. 

• Excepción: si no hay señal que lo prohiba de forma 
expresa, se puede estacionar en aceras de anchura 
superior a 3 metros, dejando al menos 1,5 metros 
libres en una fila única y en paralelo a la vía.

• NUNCA se puede acceder a las aceras con el vehículo 
en marcha y montados sobre el asiento, siempre 
se deberá hacer con el motor parado, y a pie. 

• NO está permitido aparcar en los árboles, en el mobiliario, 
o bien obstaculizando el aparcamiento de otros vehículos.

BICICLETAS
• Deben circular preferentemente 

por la calzada, en el carril más 
próximo a la acera, cuando la calle 
no tenga un carril bici habilitado.

• Excepción: están autorizados a circular 
por la acera los menores de 12 años, 
y el adulto que los acompañe. 

• Las bicicletas también pueden circular 
por paseos y aceras amplias (de al menos 
3 metros de anchura), siempre que no 
superen la velocidad de 10 km/h.

PATINETES
• Deben circular preferentemente por las vías 

ciclistas (carriles bici).

• También pueden circular por paseos y  
aceras amplias (de al menos 3 metros de 
anchura), siempre que no superen  
la velocidad de 10 km/h.

• Los menores de 16 años NO pueden 
conducir patinetes eléctricos.

• Los patinetes de menos de un metro de 
largo, NO pueden circular por la calzada.

• Los conductores de patinetes eléctricos están  
obligados a llevar un casco homologado.

La nueva ordenanza precisa  
las normas de la circulación  
de bicicletas y patinetes por las 
vías de la ciudad, así como el 
aparcamiento sobre la acera
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La tardor és plena d’espectacles i cites culturals 
adreçades a tots els gustos i totes les edats. Aquí 
teniu un petit tast de les activitats de teatre, música, 
sostenibilitat, difusió del patrimoni… que trobareu 
les properes setmanes a Cornellà de Llobregat, amb 
una especial atenció a la programació familiar.
Si voleu estar al dia, subscriviu-vos al butlletí 
del Què Fer a Cornellà o descarregue-vos l’APP 
gratuïta al vostre mòbil des d’aquest QR!

PROPOSTES CULTURALS I D’OCI  
CADA CAP DE SETMANA A CORNELLÀ

III FESTIVAL DE MICROTEATRE

CORNELLÀ ESCENA 
CULTURA  
EN FAMÍLIA

 http://entradescornella.cat
 93 377 02 12 (Ext. 1462)
 Consulteu la web per a 
descomptes especials 
i abonaments.

TEATRE-L’AUDITORI
SALA2.CAT
BERENEM A 
L’AUDITORI

 www.auditoricornella.com
 93 474 02 02 (Ext. 1307)
 Consulteu la web per a 
descomptes especials 
i abonaments.

VENDA D’ENTRADES

El microteatre pretén captar l’essència d’allò que es 
vol comunicar, expressant-ho en un curt període 
de temps i amb un nombre limitat d’actors i actrius, 
cada peça teatral té una durada de 15 a 25 minuts 
aproximadament. És la tercera edició d’aquest 
festival que organitza l’entitat MicroCornellàTeatre.

DISSABTE 19 D’OCTUBRE
ACTUACIONS DE: CIA. SANTORINI / 
CIA. MERCANCIA / CIA. ESCOTILLÓ 
TEATRE / CIA. VINTPERQUATRE

 Auditori de Sant Ildefons 
 19 h  A la web del festival

Companyia convidada: Un mago en tu vida.

DIUMENGE 20 D’OCTUBRE
ACTUACIONS DE: CIA. PEIXOPEIXERES / 
CIA. ENSEMBLE / CIA. KAMALEONIK / CIA.  
CAPSULA DE TEATRE

 Auditori de Sant Ildefons 
 19 h  A la web del festival

Companyia convidada: Improacatomba.

Més informació i entrades: 
http://festivalmicroteatrecornella.blogspot.com/

PATRIMONI CULTURAL

DIUMENGE 20 D’OCTUBRE
CADA PEDRA AL SEU TEMPS 

 Castell de Cornellà  11 h
  Cal inscripció prèvia

ITINERARI / Un itinerari 
que recorre el centre 
històric de Cornellà.

DIUMENGE 27 D’OCTUBRE
HISTORIAS DE LA 
CALAVERA CATRINA 

  Museu Palau Mercader  12 h 
  Cal inscripció prèvia

CONTES / Quan s’apropa Tots Sants, 
contes per a adults d’inspiració mexicana. 

ACTIVITATS ALS PARCS

 www.queferacornella.cat

MICROTEATRE
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DIUMENGE 3 DE NOVEMBRE
DONES DE CORNELLÀ 
 Castell de Cornellà  12 h 

 Cal inscripció prèvia
ITINERARI / Un recorregut històric per 

conèixer com les dones de Cornellà han 
participat en la transformació del municipi.

DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE
CONCERT: LA CANÇÓ CATALANA 

 Museu Palau Mercader  12 h
MÚSICA / Concert dedicat a la música 
catalana de principis del segle XX. 
A carrec d’Ensemble Fononèsia.

TEATRE I MÚSICA

DIVENDRES 18 D’OCTUBRE
MIQUEL GUSI EN CONCERT

 Sala2.cat de L’Auditori 
 21 h  10 € (anticipada)

MÚSICA / El jove pianista 
cornellanenc interpreta obres de 
Chopin, Bach, Mozart i Debussy.

DISSABTE 19 D’OCTUBRE
L’HABITACIÓ DEL COSTAT 

 L’Auditori  21 h  18 € (anticipada)
TEATRE / Julio Manrique dirigeix “L’habitació del 
costat”, amb intèrprets de primer nivell com Ivan 
Benet, Carlota Olcina, Pol López o Mireia Aixalà. 

DIVENDRES 25 D’OCTUBRE
ENRIC MONTEFUSCO EN CONCERT

  Auditori de Sant Ildefons  22 h 
 10,25 € (anticipada)

MÚSICA / L’exlíder d’Standstill planteja al 
seu últim disc, “Diagonal”, un suggerent joc 
conceptual i ratifica el seu compromís literari.

DIUMENGE 27 D’OCTUBRE
TROIA, UNA VERITABLE ODISSEA

 L’Auditori  19 h  15 € (anticipada)
 Per a tots els públics

TEATRE / Espectacle polifonico-teatral  
inspirat en l’Ilíada i l’Odissea, a càrrec  
de Cor de Teatre.

DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE
DR. RICEFIELD

 Sala2.cat de L’Auditori  21 h  10 € (anticipada)
MÚSICA / Dr. Ricefield simbolitza el blues 
cuinat a casa, al Delta de l’Ebre.

DIUMENGE 20 D’OCTUBRE
FESTA DEL TRENET

 Parc de Can Mercader  11 h 
El tercer diumenge de cada octubre el Club d’Amics 
del Ferrocarril de Cornellà celebra la Festa del Trenet 
i la Trobada de Vaporosos, on afeccionats catalans, 
espanyols i europeus venen a Can Mercader a fer 
circular les seves reproduccions durant tot el dia.

DIUMENGE 10 DE 
NOVEMBRE
LES ROIS VAGABONDS 

 L’Auditori  18 h 
 10 € (anticipada)

Pantomima, acrobàcies, música… 
Clowns que ens mostren el 
mirall còmic de la tragèdia i 

el mirall tràgic de la comèdia en aquesta obra que 
forma part de la programació “Berenem a L’Auditori”.

CADA DIUMENGE FINS 
AL 17 DE NOVEMBRE
DIUMENGES SENSE COTXES

  Diverses localitzacions  11 h
Cada diumenge al matí hi 
ha jocs i activitats familiars 
per promoure la salut i la 
sostenibilitat. Més informació: 
http://www.cornella.cat/ca/DiumengesSenseCotxes.asp

CADA DIUMENGE FINS AL 24 DE NOVEMBRE
ACTIVITATS AMBIENTALS

 Parc de Can Mercader  Parc del Canal de la Infanta
 11.30 h 

Propostes per gaudir dels parcs en família, associades 
a la vegetació, la petita fauna, l’aigua i la meteorologia, 
entre d’altres. 

ACTIVITATS FAMILIARS

“L’HABITACIÓ DEL COSTAT”, A L’AUDITORI LA FESTA DEL TRENET
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SÁBADO 19 DE OCTUBRE

 Plaza de
Catalunya  

 18 h
NI CAP  
NI PEUS  
(Circ Vermut)

DOMINGO 20 DE OCTUBRE

 Passeig dels Ferrocarrils / 
Plaza de la Sardana

 11 h
TALLERES DE CIRCO
A cargo de Kanaya Circ.

 13 h
LUDUS (Jordi del Rio)

 Plaza Pallars
 11 h

TALLERES DE CIRCO
A cargo de Kanaya Circ.

 13 h
MR. ARLET 
(Moi Jordana)

UN MES DE RISAS… 
ESPERANDO UN  
NUEVO FESTIVAL!
Cornellà está durante este mes de octubre inmersa en la programación 
‘Tot esperant pallassos’, que trae una buena colección de espectáculos 
y actividades vinculadas al arte de las risas, los años impares.

Y es así para no olvidar que Cornellà es la capital mundial de 
este género artístico y para hacer más corta la espera entre una 
edición y otra del Festival Internacional de Payasos de Cornellà de 
Llobregat “Memorial Charlie Rivel”, que se celebra los años pares.

Esta edición está dedicada a la payasa Marta Carbayo (1966-2019), 
Cantaclown, que partició en el festival en las ediciones de 2010 y 2016 y 
que nos dejó su arte, su sonrisa y su sensibilidad, las cuáles serán difíciles de 
olvidar. Justamente, en las últimas ediciones el Festival ha contribuido, más 
allá de dignificar la figura del payaso como un elemento más de lo que se 
llama cultura con mayúsculas, también a reivindicar el papel de las payasas.

La gran mayoría de actividades de ‘Tot esperant pallassos” 
son gratuitas y se concentran en los fines de semana, en 
una programación variada y muy participativa.

SÁBADO 26 DE OCTUBRE

 Plaza Francesc Macià  17 h

CABARET 
HOMENAJE A 
MARTA CARBAYO
TEATRO SOBRE RUEDAS
CABARET DE PAYASAS
Con Marta Sitjà, Black and Blue, 
Marta Ranyer, Las Gallegas, 
Fanny Giraud, La Churry, 
Ramiro Vergaz, y acompañadas 
por Wild Dixie Boys.

DOMINGO 27 DE OCTUBRE

 Rambla Anselm Clavé /
Plaza de Europa 

 11 h
TALLERES DE CIRCO
A cargo de Kanaya Circ.

 Plaza de Europa
 13 h

L’ATRACCIÓ  
(Cia. La Intrèpida)

 Pl. de Francesc Macià
 13 h 

LA TROUPE MALABÓ 
(Oniricus)

 Auditori de Sant Ildefons
 18 h  5,10 €

THE CRAZY  
MOZARTS  
(Mundo  
Costrini)

Edición dedicada a la 
payasa Marta Carbayo 
(1966-2019)
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LA QUINZENA ROSA COMMEMORA 
EL DIA MUNDIAL DEL  
CÀNCER DE MAMA
El Dia mundial contra el càncer de mama, que se 
celebra el 19 d’octubre, es commemora a Cornellà 
amb diverses activitats durant les properes setmanes 
dedicades a difondre informació i sensibilitzar la 
població, conscienciar les dones que es facin revisions 
per a la seva detecció precoç i solidaritzar-se amb 
aquelles que lluiten contra aquesta malaltia.

El mateix dissabte 19 h i haurà instal·lades taules 
informatives amb el lema “La teva lluita és la meva 
lluita”, en espais com l’entrada del mercat Centre, el 
mercat de Sant Ildefons, el camp del RCD Espanyol o  
El Corte Inglés. També s’organitza la sisena edició del 
Pink Zumba, al Parc Esportiu, i un concert de cordes i  
el grup Vozes, que tindrà com a escenari la sala Àgora 
del Museu Agbar de les Aigües.

MOSTRA FOTOGRÀFICA
El diumenge 20 d’octubre, a la plaça dels Enamorats, 
es presentarà la tercera edició del projecte ‘Toca-te-les”: 
una mostra fotogràfica en què cada any, dones de 
Cornellà participen de manera desinteressada, i aquesta 
vegada amb el lema “La sororitat i germanor entre 
dones: juntes contra el càncer”. El mateix dia al vespre 
té lloc el III Festival de Microteatre a l’Auditori de Sant 
Ildefons, on també hi haurà una taula informativa, i el 
dilluns 21 una xerrada al CIRD versarà sobre el tema 
“Alimentació saludable”.

El 30 d’octubre l’AECC-Cornellà organitza la jornada 
“Complexitat en malaltia avançada”, al Citilab Cornellà, 
una activitat que arriba a la tercera edició. 

I els actes culminaran el 16 de novembre amb  
el 6è Sopar Solidari per donar suport a la investigació 
contra la malaltia (informació i reserves: 647 777 859  
i cornella@aecc.es).

COL·LABORACIÓ DE 
DIFERENTS ENTITATS
En l’organització d’aquesta Quinzena Rosa hi 
col·laboren l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer de Cornellà, Toca-te-les, el Consell de la 
Dona i l’Àrea de promoció social i esportiva de 
Procornellà, a més de l’Ajuntament de Cornellà.

Cada any hi ha

4.500 nous  
casos de càncer de 
mama a Catalunya
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EL MUSEU DE LES 
AIGÜES S’INCORPORA 
A UNA XARXA  
DE LA UNESCO
El Museu de les Aigües passarà a formar part de la Water Museums 
Global Network, una xarxa internacional que té com a objectiu 
conscienciar i promoure nous models de gestió de l’aigua 
més sostenibles. D’aquesta manera, es converteix en el primer 
museu d’Espanya en entrar en aquesta xarxa global que està 
sota el paraigües de la UNESCO, l’organització establerta per les 
Nacions Unides per promoure l’educació, la ciència i la cultura.

El Museu de les Aigües, que enguany celebra el seu 15è aniversari, 
està ubicat a les instal·lacions de la Central Cornellà d’Aigües de 
Barcelona, responsables del subministrament d’aigua de gran part 
de la ciutat de Barcelona i àrea metropolitana i que s’han mantingut 
en funcionament de manera ininterrompuda des de 1909. 

El Museu té un ric patrimoni industrial i arquitectònic, en el  
qual destaca l’històric edifici modernista construït per l’arquitecte 
Josep Amargós o la recent reconstrucció de la cascada que  
Antoni Gaudí va dissenyar per a la Casa Vicens.

La Water Museums Global Network està integrada per més de 
60 institucions i té una audiència combinada d’aproximadament 
5 milions de visitants per any. Entre totes, mostren les diferents 
cultures de l’aigua que s’han desenvolupat arreu del món: des 
d’oasis en el desert fins a camps en terrasses, molins d’aigua, vies 
fluvials, aqüeductes, fonts i artefactes de recol·lecció de pluja.

PORTES 
OBERTES AL 
PATRIMONI 
CULTURAL
Les Jornades Europees de Patrimoni són un 
esdeveniment que permet obrir les portes 
de milers d’elements patrimonials que 
normalment no es poden visitar i participar 
en activitats úniques entorn el patrimoni 
històric. Aquesta iniciativa d’origen europeu 
té per objectiu sensibilitzar sobre la riquesa 
i diversitat cultural d’Europa, i per això ha 
esdevingut el marc idoni perquè cada territori 
doni a conèixer el seu patrimoni.

Aquest any a Catalunya s’han celebrat 
els dies 11, 12 i 13 d’octubre. S’han obert les 
portes de centenars de monuments i llocs 
d’interès. Les visites gratuïtes ens fan apreciar 
el nostre llegat cultural, animant-nos a 
participar activament de la conservació del 
patrimoni cultural del nostre territori per a 
les generacions presents i futures.

Cornellà també ha programat accions 
per posar en valor el patrimoni de la nostra 
ciutat, amb l’obertura del Museu Palau 
Mercader, una visita a la Torre de la Miranda 
i una passejada pel jardí romàntic del  
parc de Can Mercader.
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Cornellà se convierte en la ciudad del cómic  
entre el 4 de noviembre y el 1 de diciembre. Podréis 
disfrutar de multitud de propuestas, principalmente 
exposiciones, pero también talleres y actividades en 
centros cívicos, institutos, bibliotecas, mercados, etc. 

El Castell acoge, como es tradicional, la exposición 
y entrega de premios a los ganadores del Concurso de 
Cómics de este año, que se inaugura el viernes 8 de 

noviembre. Jaime Martin, autor de obras como “Sangre 
de Barrio” o “Jamás tendré 20 años” recibirá el premio 
Ivà a su trayectoria profesional.

El Concurso, que cuenta con un importante 
reconocimiento nacional, ha pasado de premiar dos a tres 
categorías de edad para fomentar la participación de los 
más jóvenes. Ha aumentado la participación de autores 
locales y también destaca la alta participación femenina.

Consulta toda la programación en 
 www.cornella.cat/ca/MostraDelComic.asp

CÓMIC “MADE IN CORNELLÀ”
4 DE NOVIEMBRE A 1 DE DICIEMBRE
 Cul de Sac (Mossèn Andreu, 14) 

El autor local Pau Cabestany 
mostrará sus ilustraciones en 
una exposición titulada “Dibujar 
para plasmar otros mundos”.

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN DEL 35º 
CONCURSO DE CÓMICS 
“CIUTAT DE CORNELLÀ”
8 DE NOVIEMBRE A 1 DE DICIEMBRE
 El Castell

Los trabajos ganadores y finalistas 
del 35º Concurso de Cómics Ciutat  
de Cornellà. Inauguración y entrega 
de premios el viernes 8, a las 20 h.

MARIKA VILA
7 A 29 DE NOVIEMBRE
 Espai d’Art Moritz

Marika Vila se inició en el mundo de 
los cómics cuando las mujeres no se 
dedicaban a estas cosas. Ella, y unas 
pocas más, se abrieron camino en 
un ámbito minoritario y masculino. 
Inauguración el jueves 7, a las 20 h.

LECTURAS  
CON AUTORES/AS

Un paso más para universalizar el 
cómic, con lecturas para todas las 
edades, de temáticas que fomentan 
el espíritu crítico y el conocimiento. 
El programa recoge hasta 6 citas 
con grupos de ciudadanos en 
bibliotecas, entidades y una librería.

VISIONES DE LA GUERRA CIVIL EN CÓMIC

3 DE NOVIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE  Museu Palau Mercader
Los autores de novelas gráficas Josep Salvia (“Cisco: una guerra, un país,  
un hombre”), Pablo Durá y Carlos Esquembre (“La brigada Lincoln”) y 
Fernando Llor y Rafael Vargas (“La pieza”) presentan su visión de algunos 
episodios significativos y excepcionales de la Guerra Civil española, 
en el 80 aniversario de su finalización. El 3 de noviembre a las 12 h  
se realizará una visita guiada y un taller de cómic.

 ComicsCornella

35 AÑOS DE 
CÓMICS EN 
CORNELLÀ

“Melodía de primavera”, de Daniela 
Olivares (13 años), Premio Junior

“Animal”, de Maribel Conejero (21 años), Premio Concurso de Cómics 2019

La ciudad se llena 
de historietas
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El Club Mèdia del Citilab, una comunitat 
d’autoaprenentatge audiovisual, ha publicat dos 
capítols d’una websèrie dins del projecte “Psycho 
Acústica”. Els Clubs del Citilab són espais per aprendre 
de forma autònoma i treballar col·laborativament 
cada dimecres i cada dijous a la tarda, sense inscripció 
prèvia. Es treballa per projectes i els participants 
ho fan d’una forma col·laborativa, acompanyats 
per personal del Citilab i a vegades per experts 
externs que poden aportar els seus coneixements

Els dos capítols publicats de la websèrie ideada pel 
Club Mèdia, “La Flauta” i “El Malote”, es poden veure al 
canal de YouTube del Citilab, i segueixen un argument 
i enfocament propis del cinema independent.

EL CLUB MÈDIA DEL CITILAB 
PUBLICA UNA WEBSÈRIE

Hasta el 15 de diciembre se 
puede visitar en el Museo Palau 
Mercader la exposición titulada 
“La salvaguarda del Palau Mercader 
durante la Guerra Civil española”, 
una pequeña muestra que forma 
parte del proyecto colectivo de la 
Red de Museos Locales, impulsado 
por la Diputación de Barcelona, 
“1939, el antes y el después”, que 
conmemora los 80 años del inicio 
de la Guerra Civil española.

Varios objetos, fotografías y 
documentos son el testimonio 

de la historia de Can Mercader 
durante la Guerra Civil española. 
Sabemos que gracias a una primera 
actuación de cornellanenses 
del PSUC, que defendieron el 
edificio con las armas, el Palau 
Mercader no fue saqueado, a 
diferencia de la iglesia de Santa 
María. Poco después la finca fue 
asignada a la Escuela Superior 
de Agricultura, y la mayor 
parte de libros y piezas fueron 
confiscados por la Generalitat y 
trasladados a otras dependencias.

LA SALVAGUARDA DEL MUSEO PALAU MERCADER

–80 AÑOS DEL INICIO DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA–

La Nit de Reis és una de les més 
màgiques de l’any. És una il·lusió i 
una experiència de col·laboració, on 
un grup d’infants de la ciutat guien, 
juntament amb el Mag Maginet, els 
reis d’Orient per a fer realitat els nostres 
somnis. I per a acompanyar-los 
durant tota la Cavalcada pels carrers 
de Cornellà, cal la col·laboració 
d’un bon grapat d’infants. 

Preneu nota que per apuntar-se a 
la Cavalcada de 2020 cal adreçar-se 

els dies 28 i 29 d’octubre (de 10 a 14 h  
i de 17 a 19 h) al Departament de 
Cultura (c. Mossèn Jacint Verdaguer, 
16-18, baixos). Els requisits són tenir 
entre 6 i 11 anys (nascuts entre el 
6 de gener de 2008 i el 5 de gener 
de 2014, ambdós inclosos), estar 
empadronat a Cornellà de Llobregat, 
i no haver estat escollit en el sorteig 
d’infants per a la Cavalcada dels anys 
2018 i 2019. El sorteig es farà el 26 
de novembre a les 17 h al Castell.

APUNTA’T A LA CAVALCADA DE LA NIT DE REIS 2020
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Des de l’1 d’octubre s’han reprès 
les activitats de l’Escola Esportiva 
Social, una oferta multiesportiva 
per a joves entre 6 i 18 anys que 
es realitza a les tardes, en finalitzar 
l’horari escolar, i que organitza 
l’Ajuntament de Cornellà. 

És gratuïta per als alumnes 
d’ESO i per als escolars que ja 
estiguin inscrits en alguna activitat 
esportiva de club o d’AMPA. 
L’objectiu és la formació en valors 
i en la diversitat esportiva existent: 
les activitats es realitzen en 
instal·lacions esportives municipals, 
distribuïdes en cinc àrees de 
diferents barris per als alumnes de 
primària, i en tres àrees els d’ESO.

Els joves hi poden practicar tennis, 
beisbol, korfball, bàsquet, patinatge, 
arts marcials, escalada, futbol…

ESPORT PER A JOVES A LES 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Més informació:  
 www.escolaesportivasocialcornella.cat

HANDBOL ESGRIMA FUTBOL TENNIS 

RUGBI KORFBALL FUTBOL SALA ESCALADA  

BÀSQUET LLANÇAMENTS (ATLETISME)  

ARTS MARCIALS PATINATGE HOQUEI  

VOLEIBOL BEISBOL…

Los días 19 y 20 de octubre el Club Agility Cornellà 
acoge una prueba puntuable para el campeonato 
de España 2020 de Agility, disciplina competitiva 
donde un guía dirige a un perro sobre una serie de 
obstáculos, los cuales tiene que librar de manera limpia 
y lo más exacta posible, compitiendo contra reloj.

Las pruebas se distribuyen en diferentes categorías 
o grados (G1, G2, G3) y tendrán lugar la tarde del 
sábado (a partir de las 15 horas) y la mañana del 
domingo (a partir de las 9 horas) en las instalaciones 
del Agility Cornellà junto a la entrada norte del 
parque de Can Mercader. El Club Agility Cornellà 
se fundó en 2003 y acoge así una destacada 
prueba del calendario estatal de competiciones.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AGILITY EN CORNELLÀ
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EDICTE: El Ple de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, en sessió celebrada el dia 24 de juliol 
de 2019 va acordar entre d’altres, aprovar inicial-
ment els projectes d’obres següents:

1.- “Obres de remonta d’una planta sobre l’edi-
fici existent al Camp de futbol municipal Sant 
Ildefons de Cornellà de Llobregat” amb un 
pressupost estimat de 124.354,92€ (IVA inclòs).

2.- “Obres ordinàries de reforma del local existent 
a l’Avinguda República Argentina 22 de Corne-
llà de Llobregat” amb un pressupost estimat de 
80.511,68€ (IVA inclòs).

Sotmetre l’aprovació dels esmentats projec-
tes a informació pública mitjançant inserció 
d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
pel període de trenta dies, així com al Butlletí 
d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis 
de la Corporació, per tal que les persones que 
es considerin interessades puguin efectuar les 
al·legacions, reclamacions i/o suggeriments 
que estimin convenients.

Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin 
presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeri-
ments que suposin modificacions als projectes, 
aquests s’entendran definitivament aprovats.

Cornellà de Llobregat, 24 de juliol de 2019.

EDICTE: Al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 9 d’agost de 2019, s’ha publi-
cat íntegrament l’Ordenança de Circulació de 
vehicles i vianants de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat, aprovada inicialment per acord 
plenari adoptat el dia 25 d’abril de 2019.

La qual cosa es fa pública en compliment del 
que disposa l’article 66.1 del Reglament d’obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny. 

Cornellà de Llobregat, 12 de setembre de 2019.

EDICTE: Decret d’Alcaldia núm. 3320/2019. 
6 de setembre de 2019

Mitjançant Decret número 2718/2019 de data 
15 de juliol, i a proposta de la Portaveu del Grup 
municipal PODEMOS, aquesta Alcaldia va proce-
dir a nomenar al senyor Marcos Galante Navarro 
com assessor d’aquest Grup municipal, en quali-
tat de personal eventual d’aquest Ajuntament i 
en conformitat amb les previsions establertes a 
l’acord plenari de data 2 de juliol de 2019, pel qual 
es va determinar el nombre, característiques i 
retribucions del personal eventual municipal.

Atès que en data 4 de setembre d’enguany (RE 
31.608) ha tingut entrada en el Registre General 
d’aquest Ajuntament un escrit de la Portaveu del 
Grup municipal PODEMOS, senyora Carmen 
López álvarez, sol·licitant el cessament del senyor 
Marcos Galante Navarro com assessor del seu 
Grup municipal amb efectes del dia 9 de setem-
bre de 2019, per raons de pèrdua de confiança.

Per tot això, aquesta Presidència, en conformi-
tat amb el que disposa l’article 104.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local i en ús de les atribucions que legal-
ment tinc conferides

HE RESOLT

Primer.- Acceptar la petició efectuada per la 
Portaveu del Grup municipal PODEMOS, senyora 
Carmen López Álvarez i, en conseqüència, cessar 
al senyor Marcos Galante Navarro com assessor 
d’aquest Grup municipal amb efectes del dia 9 de 

setembre de 2019, per raons de pèrdua de confi-
ança, i donar-li de baixa a tots els efectes com a 
personal al servei d’aquest Ajuntament.

Segon.- Notificar aquest Decret al Grup munici-
pal PODEMOS, al senyor Marcos Galante Navarro 
i al Departament de Recursos Humans de l’Ajun-
tament, pel seu coneixement i efectes.

Tercer.- Publicar aquest cessament en el 
Butlletí Oficial de la Província, en el Butlletí 
d’Informació Municipal i en el Tauler d’Anuncis 
de l’Ajuntament, en compliment del que esta-
bleix l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2, d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, 
així com en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, en els termes exigits per l’arti-
cle 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i per 
l’article 10 del Reglament de personal al servei 
de les Entitats Locals de Catalunya.

Quart.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament 
d’aquesta resolució en la propera sessió extra-
ordinària que es convoqui, en compliment 
del que es preveu a l’article 22 del ROM, en 
concordança amb l’article 38 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals.

Cornellà de Llobregat, 20 de setembre de 2019

EDICTE: El Ple de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat, en sessió celebrada el dia 25 de 
setembre de 2019 va acordar entre d’altres, 
aprovar inicialment el projecte d’obres següent: 

1.- “Obres per la creació d’una estructura de 
fusta d’ús polivalent a la Plaça de les Delícies  
de Cornellà de Llobregat” amb un pressupost 
estimat de 130.432,92 € (IVA inclòs). 

Sotmetre l’aprovació dels esmentats projec-
tes a informació pública mitjançant inserció 
d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
pel període de trenta dies, així com al Butlletí 
d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis 
de la Corporació, per tal que les persones que 
es considerin interessades puguin efectuar les 
al·legacions, reclamacions i/o suggeriments 
que estimin convenients. 

Transcorregut l’esmentat termini sense que 
s’hagin presentat al·legacions, reclamacions 
i/o suggeriments que suposin modificacions 
als projectes, aquests s’entendran definitiva-
ment aprovats. 

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les 
signatures electròniques que figuren en aquest 
document.

Cornellà de Llobregat, 25 de setembre de 2019.

EDICTE: Decret d’Alcaldia núm. 3630/2019. 30 
de setembre de 2019

En compliment del que disposen els articles 
104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, en concordança 
amb l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, 
12 del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Em-
pleat Públic, aprovat per Reial Decret Legis-
latiu 5/2015, de 10 d’octubre i 23.3. del ROM, 
aquest Ajuntament ha procedit a la determi-
nació del nombre, característiques i retribuci-
ons del personal eventual, mitjançant acord 

plenari adoptat en sessió que va tenir lloc el 
passat dia 2 de juliol de 2019, en el qual s’han 
incorporat dos llocs de personal eventual d’as-
sessorament especial als Grups polítics, sota  
la denominació d’Assessors de Grup municipals.

Atès que en aquests moments es troba vacant 
un d’aquest lloc de personal eventual i que 
d’acord amb els referits preceptes, en concor-
dança amb l’article 9 del Reglament de Perso-
nal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya, 
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, és 
competència d’aquesta Alcaldia el nomena-
ment de les persones que hagin d’ocupar els 
llocs de treball de personal eventual creats pel 
Ple de la Corporació.

Atès que en data 16 de setembre passat ha 
tingut entrada en el Registre General d’aquest 
Ajuntament –RE núm. 32.957– un escrit de la 
Portaveu del Grup municipal PODEMOS, sol·lici-
tant el nomenament de la senyora Laura Canela 
Guill, com a nova assessora d’aquest Grup, amb 
efectes del proper dia 1 d’octubre.

Per tot això, aquesta Alcaldia, vista la proposta 
efectuada per la Portaveu del Grup munici-
pal de PODEMOS, en conformitat amb el que 
disposa l’article 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local i en ús de les atribucions que em confe-
reix l’article 22.2.2 del ROM,

HA RESOLT

Primer.- Nomenar personal eventual d’aquest 
Ajuntament, amb efectes del dia 1 d’octubre 
de 2019, a la persona que a continuació es 
relaciona, per ocupar el lloc de treball que així 
mateix s’especifica:

CÀRREC: Assessora del Grup Municipal 
PODEMOS

RETRIBUCIÓ: 36.720,29 €

NOM I COGNOM: Laura Canela Guill  

Segon.- Establir per aquest lloc de treball la 
dedicació i descripció que consta en la part 
dispositiva de l’acord plenari de 2 de juliol de 2019, 
pel qual es va aprovar la relació de llocs de treball 
del personal eventual d’aquesta Corporació.

Tercer.- Notificar aquest Decret al Grup muni-
cipal de PODEMOS, a la senyora Laura Canela 
Guill i al Departament de Recursos Humans de 
l’Ajuntament, pel seu coneixement i efectes.

Quart.- Publicar aquest nomenament en el 
Butlletí Oficial de la Província, en el Butlletí d’In-
formació Municipal i en el Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament, en compliment del que estableix 
l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2, d’abril, Regu-
ladora de les Bases del Règim Local, així com 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, en els termes exigits per l’article 304.3 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i per l’article 10 del 
Reglament de personal al servei de les Entitats 
Locals de Catalunya.

En compliment del Principi de Transparència,  
difondre en la Seu Electrònica municipal el contin-
gut d’aquesta resolució, donant així compliment 
a les obligacions de publicitat previstes per l’arti-
cle 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Regula-
dora de les Bases del Règim Local i pels articles 5 
i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de  
desembre, de Transparència, Accés a la Informa-
ció i Bon Govern de Catalunya.



Cinquè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament 
d’aquesta resolució en la propera sessió que es 
convoqui, en compliment del que es preveu a 
l’article 22 del ROM, en concordança amb l’ar-
ticle 38 del Reglament d’Organització, Funcio-
nament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Cornellà de Llobregat, 30 de setembre de 2019.

EDICTE: En conformitat amb el que disposa 
l’article 178 del ROM, en concordança amb 
l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurí-
dic de les Entitats Locals, es dóna publicitat 
al Decret d’Alcaldia núm. 3622/2019, de 30 de 
setembre, d’aprovació de la modificació 1 de 
la delegació general d’atribucions de gestió i 
resolució dels assumptes de les seves respec-
tives Àrees d’actuació als membres de la Junta 
de Govern Local.

Decret d’Alcaldia núm. 3622/2019 de 30 de 
setembre,

Un cop celebrades les Eleccions Locals convo-
cades mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 
d’abril i dins de les mesures de configuració 
del nou Cartipàs municipal, mitjançant Decret 
núm. 2494/2019 de 20 de juny, es va determi-
nar el règim de delegacions de competències 
d’aquesta Alcaldia en els membres de la Corpo-
ració durant aquest mandat.

Atès que en aquests moments aquesta Alcal-
dia considera necessari efectuar una modifica-
ció d’aquest règim de delegacions, mitjançant 
un reajustament de les matèries compreses en 
cadascuna de les diferents Àrees i camps d’ac-
tuació, que afecta a l’apartat 7 de l’Àrea d’Igual-
tat i Educació, al que es dona nova redacció, i 
a l’apartat 2 de l’Àrea de Polítiques Socials i 4 i 
5 de l’Àrea de Joventut i Acció Social, que es 
suprimeixen.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribu-
cions que legalment té conferides,

HE RESOLT

Primer.- Modificar el règim de delegacions de 
competències d’aquesta Alcaldia aprovat per 
Decret núm. Decret núm. 2494/2019 de 20 de 
juny, en el sentit d‘efectuar un reajustament de 
les matèries compreses en les Àrees d’Igualtat 
i Educació, Polítiques Socials i Joventut i Acció 
Social i donar nova redacció a aquest Decret 
que, amb efectes del dia d’avui, restarà redactat 
en els termes següents:

…

Un cop celebrades el passat dia 26 de maig 
les Eleccions Locals convocades mitjançant 
Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i constituït 
el nou Ajuntament derivat del seu resultat 
el passat dia 15 de juny, i a fi de dotar d’una 
major celeritat i eficàcia a l’actuació muni-
cipal, aquesta Alcaldia considera convenient 
procedir a l’establiment d’un règim de dele-
gacions de competències de caràcter general 
a favor dels membres de la Junta de Govern 
Local, i de caràcter especial, a favor de dife-
rents Regidors i Regidores, en ús de les facul-
tats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, en concordança amb 
l’article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
i amb l’article 67.2 del ROM i altra legislació 
concordant.

Atès que en conformitat amb la referida legis-
lació, aquesta Alcaldia pot delegar l’exercici 
de les seves atribucions en els membres de 
la Junta de Govern Local, sempre i quan es 
tracti de matèries que no es trobin dins dels 
supòsits previstos per l’article 21.3 de la Llei 
Reguladora de les Bases del Règim Local, per 
l’article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Cata-
lunya, per l’article 67.1 del ROM i per l’article 
9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, en els quals es regu-
len les competències de l’Alcaldia que no son 
susceptibles de delegació.

Atès que aquesta Alcaldia pot també conferir 
delegacions especials per a encàrrecs especí-
fics a favor de qualsevol altre Regidor o Regi-
dora, encara que no formi part de la Junta de 
Govern Local.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribu-
cions que legalment tinc conferides

HE RESOLT

Primer.- Efectuar a favor dels membres de la 
Junta de Govern Local que a continuació es 
relacionen, una delegació general d’atribuci-
ons de gestió i resolució dels assumptes de 
les seves respectives Àrees d’actuació, d’acord 
amb la definició funcional de cada Àrea i amb 
els camps d’actuació que, a títol merament 
enunciatiu, es recullen en el punt segon de la 
part dispositiva d’aquesta resolució respecte 
de cada Àrea, als quals s’haurà d’ajustar poste-
riorment l’Organigrama Municipal aprovat 
per Decret d’Alcaldia núm. 3482/2017, de 7 de 
juliol, del qual es va donar compte al Ple en 
sessió de 20 de juliol de 2017.

REGIDORA: Emilia Briones Matamales 
ÀREA: Presidència 

REGIDOR: Antonio Martínez Flor 
ÀREA: Política Territorial i Espai Públic

REGIDOR: Sergio Fernández Mesa 
ÀREA: Economia i Administració

REGIDORA: Rocío García Pérez 
ÀREA: Igualtat i Educació

REGIDOR: Claudio Carmona Vargas 
ÀREA: Polítiques Mediambientals i Comunitàries

REGIDOR: Ot García Ruiz 
ÀREA: Cultura i Comunicació

REGIDORA: Joana Piñero Romera 
ÀREA: Polítiques Socials

REGIDORA: Lidia Gómez Pla 
ÀREA: Joventut i Acció Ciutadana

En tot cas, s’entendrà que l’Àrea de l’Alcaldia i la 
Sindicatura de Greuges d’aquest Ajuntament, 
s’integren en l’àmbit funcional de l’Àrea de 
Presidència.

Segon.- Aquesta delegació general compor-
tarà, tant la facultat de direcció de l’Àrea 
corresponent, com la seva gestió, fins i tot la 
firma de quants documents de tràmit o defi-
nitius, incloses les propostes de resolució i els 
decrets, siguin necessaris per l’execució de la 
delegació i, en especial, les que a continuació 
s’indiquen, sempre que no estiguin delegats de 
forma expressa a favor d’un Regidor o Regi-
dora adscrit a l’Àrea:

PER TOTS ELS REGIDORS I REGIDORES  
DELEGATS D’ÀREA

1. Promoció, impuls i proposta dels expedients 
de contractació de qualsevol naturalesa, llevat 
els de caràcter patrimonial i d’atorgament de 
concessions de tota classe relacionats amb 
l’Àrea d’actuació.

2. Les certificacions finals i de liquidació d’obres, 
inclusiu l’autorització i disposició de la despesa i 
el reconeixement de l’obligació simultanis rela-
cionades amb l’Àrea d’actuació.

3. Les liquidacions derivades dels actes de 
concessió de tota mena de llicències (urbanís-
tiques, activitats, ocupació del domini públic, 
etc.) i altres actes similars que portin aparellada 
la liquidació tributària o de preus públics. 

4. Els actes simultanis d’autorització i dispo-
sició de la despesa i del reconeixement de 

l’obligació de naturalesa no contractual relaci-
onades amb l’Àrea d’actuació. 

5. Els actes simultanis o no d’autorització i dispo-
sició de despeses i de reconeixement d’obliga-
cions derivats dels contractes d’emergència, 
sempre que tinguin atribuïda la competència de 
contractació d’aquestes obres.

6. La signatura dels documents comptables 
d’autorització i disposició de despeses i reco-
neixement d’obligacions, amb independèn-
cia que la competència per aprovar aquests 
actes d’autorització i disposició correspon-
guin a altres òrgans, en els termes fixats  
per a cada exercici en les Bases d’Execució 
del Pressupost.

7. Els actes de direcció, impuls, gestió, i reso-
lució corresponents als serveis inclosos en 
la seva Àrea que, sent potestat d’aquesta 
Alcaldia, no es trobin inclosos com a compe-
tències indelegables a l’article 21.3. de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, i altra legislació concordant, 
ni estiguin delegades a favor de la Junta de 
Govern Local o d’altres Regidors o Regidores, 
ni atribuïdes excepcionalment a altres Àrees 
en els apartats següents.

Sense perjudici d’això i a efectes de delimi-
tació de l’àmbit d’actuació de cadascuna de 
les Àrees. Correspondran a aquestes, a títol 
merament enunciatiu i no exhaustiu, els 
camps d’actuació i les matèries següents:

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

1. Gestió, direcció i control de la realització de 
les obres municipals de primer establiment, 
reforma o gran reparació i d’equipaments 
públics que en cada exercici el Pressupost 
municipal assigni a l’Àrea.

2. Impuls, gestió, direcció i control dels progra-
mes d’estudis relacionats amb els plans i 
projectes de transformació medi ambien-
tals, ambientalització del paisatge i espai urbà, 
millora de la qualitat ambiental, així com a l’exe-
cució de les actuacions derivades d’aquests, que 
es materialitzin en la realització de programes i 
obres municipals relacionades amb el Pla d’ac-
tuació Cornellà Natura que en cada exercici el 
Pressupost municipal assigni a l’Àrea.

3. En relació amb les obres de la seva Àrea la 
competència contractual de les quals corres-
pongui, per delegació d’aquesta Alcaldia a la 
Junta de Govern Local, l’aprovació dels Estu-
dis de seguretat i salut, la conformitat dels 
plans de seguretat i salut i els nomenaments 
de director tècnic de les obres i de coordina-
dor en matèria de seguretat i salut, excepte 
que per això sigui necessari adjudicar un 
contracte d’assistència que per la seva quan-
tia hagi de ser aprovat per un altre òrgan.

4. Prefectura superior de la Guardia Urbana, 
seguretat ciutadana i circulació.

5. Les competències en matèria de transport i 
mobilitat urbana.

6. Protecció Civil.

7. L’exercici integral de les competències 
d’aquesta Alcaldia derivades de la seva potes-
tat sancionadora en matèria dels establiments 
públics sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, 
trànsit o per l’incompliment de les Ordenances 
Municipals de caràcter governatiu o comissió de 
faltes d’obediència a l’Alcaldia.

8. Autoritzar les ampliacions i reduccions dels 
horaris màxims d’establiments públics destinats 
a espectacles públics i/o activitats recreatives 
sotmeses a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, així 
com la realització d’espectacles i activitats de 
caràcter extraordinari a que es refereix el Decret 
112/2010, de 31 d’agost.

9. Assumirà la potestat sancionadora en matèria 
d’horaris comercials previstos en la Llei 8/2004, 
de 23 de desembre.
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10. Autoritzacions relatives al repartiment de 
publicitat i propaganda, realització d’activitats 
no permanents en locals tancats i activitats 
recreatives i espectacles a l’aire lliure.

11. Llicència per a la instal·lació de reserves d’esta-
cionament per a persones amb mobilitat reduïda. 

12. Resolució de les sol·licituds de llicències i 
altres autoritzacions, incloses les seves modi-
ficacions i pròrrogues posteriors, relacionades 
amb les targetes d’aparcament per a persones 
amb disminució –individuals i col·lectives– a 
que es refereix l’article 7 del Decret 97/2002, de 
5 de març, i de les altres mesures regulades per 
aquesta norma per a facilitar el desplaçament de 
les persones amb mobilitat reduïda.

13. Resolució de les sol·licituds de llicències i 
altres autoritzacions, incloses les seves modi-
ficacions i pròrrogues posteriors, relaciona-
des amb la tinença d’animals potencialment 
perillosos.

14. L’exercici integral de les competències 
d’aquesta Alcaldia derivades de la seva potestat 
sancionadora en matèria d’animals de compa-
nyia i de gossos potencialment perillosos.

15. Ocupació de la via pública i altres terrenys 
de propietat pública amb la col·locació de pivots.

16. Concessió de guals.

17. Impuls, gestió, direcció i control dels progra-
mes dirigits a establir noves formes de gestió 
dels serveis municipals relacionats amb la 
protecció social i preservació de l’espai públic, 
en concret el programa d’actuació A prop Teu, 
i el relacionat amb el desenvolupament de les 
polítiques d’innovació social i urbana.

18. Coordinació i seguiment dels projectes 
municipals de caràcter transversal, que es 
determinin per delegació expressa d’aquesta 
Alcaldia i, específicament els següents:
· Els relatius als projectes i programes inclosos 

dins del marc de l’acord amb la Diputació de 
Barcelona de Xarxa de Governs Locals.

· El Pla integral de Fontsanta. 
· Impuls gestió i direcció del programa i pla d’ac-

tuació social del Pla director comunitari a Sant 
Ildefons.

19. Programa benestar del silenci.

20. Els Premis Ciutat de Cornellà.

21. Impuls, gestió i direcció dels programes i 
plans d’actuació per a promoure actuacions de 
desenvolupament econòmic i cohesió social, 
i en concret del programa Agenda Ciutada-
na-Cornellà 2030. 

22. Impuls, direcció i gestió del Consell de Ciutat.

23. Impuls, gestió i direcció del programa i pla 
d’actuació a desenvolupar a Can Bagaria.

24. Impuls de projectes relacionats amb la 
promoció de la participació ciutadana.

25. Serveis d’informació i atenció a la ciutada-
nia i Registre d’entrada sortida de documents.

26. Consum.

27. Activitat estadística i vist-i-plau dels certificats 
d’empadronament.

28. En general, qualsevol altra activitat relaci-
onada amb l’Àrea, de competència d’aquesta 
Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delega-
ció general ni especial a favor d’un altre Regi-
dor o Regidora.

Malgrat això, les competències resolutòries rela-
cionades amb les matèries contingudes en el 
punt 24 anterior, correspondran al Regidor Dele-
gat de Participació Ciutadana adscrit a aquesta 
Àrea que, no obstant, assumirà sobre elles la 
funció de direcció, coordinació i control.

ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL  
I ESPAI PÚBLIC

1. Gestió, direcció i control de la realització  
de les obres municipals de primer establiment, 

reforma o gran reparació d’equipaments 
públics, de reparació simple, restauració o 
rehabilitació, conservació i manteniment de 
l’espai públic i equipaments públics que en 
cada exercici el Pressupost municipal assigni 
a l’Àrea.

2. En relació amb les obres de la seva Àrea la 
competència contractual de les quals corres-
pongui, per delegació d’aquesta Alcaldia, a la 
Junta de Govern Local, l’aprovació dels Estu-
dis de seguretat i salut, la conformitat dels 
plans de seguretat i salut i els nomenaments 
de director tècnic de les obres i de coordina-
dor en matèria de seguretat i salut, excepte 
que per això sigui necessari adjudicar un 
contracte d’assistència que per la seva quan-
tia hagi de ser aprovat per un altre òrgan.

3. Planificació del territori, que inclou les figu-
res de planificació territorial de la ciutat, en els 
tràmits que siguin de competència municipal i 
les de planejament urbanístic.

4. Gestió urbanística i execució urbanística, 
inclosos els seus instruments de gestió.

5. Edificació, que inclou, entre altres matèries, 
la tramitació, concessió, modificació, denega-
ció, concessió de pròrrogues i expedició de 
les llicències urbanístiques i altres autoritzaci-
ons, i el control de l’activitat relacionada amb 
les declaracions i comunicacions de caràcter 
urbanístic previstes al Reglament de Protec-
ció de la legalitat Urbanística, aprovat per 
Decret 64/2014, de 13 de maig i a les Orde-
nances Metropolitanes d’Edificació, excloses 
les llicències d’obres majors, així com l’expe-
dició d’aquestes últimes, un cop atorgades 
per l’òrgan competent.

6. Llicències i autoritzacions relatives a ocupa-
ció de la via pública o de terrenys d’ús públic 
vinculades a llicències urbanístiques, i en parti-
cular, i entre altres, la instal·lació de contenidors 
de runa, casetes d’obres, reserva de càrrega i 
descàrrega, guals per a obres, etc. 

7. Rehabilitació urbana i control del deure de 
conservació.

8. Vist i plau dels certificats de qualificació urba-
nística, d’obra nova i antiguitat, de compatibilitat 
urbanística i de nombre de policia.

9. Protecció de la legalitat urbanística, inclosa la 
potestat d’imposar les corresponents sancions i 
d’ordenar la restauració de l’ordre jurídic infringit.

10. Gestió, direcció i execució de les activitats 
municipals relacionades amb l’àmbit de l’habi-
tatge, i desenvolupament del Pla d’habitatge local.

11. Impuls, gestió, direcció i execució de Projec-
tes estratègics i Plans d’actuació integrals relaci-
onats amb la planificació urbanística.

12. Patrimoni Municipal.

13. Manteniment de l’espai públic, i serveis 
municipals.

14. Manteniment d’infraestructures públiques 
escolars, culturals, socials i esportives.

15. Concessió, modificació o denegació d’au-
toritzacions d’utilitzacions privatives o apro-
fitaments especials al sòl, vol o subsòl de 
terrenys demanials de titularitat municipal a 
favor de Companyies de Serveis, i quantes 
llicències urbanístiques siguin necessàries per 
a la seva realització.

16. L’exercici integral de les competències 
d’aquesta Alcaldia per ordenar la inspecció, 
incoació i tramitació d’expedients adminis-
tratius sancionadors per incompliment de les 
previsions contingudes al Títol Sisè del Regla-
ment General del Servei Metropolità d’abasta-
ment domiciliari d’aigües a l’àmbit metropolità, 
que regula les situacions d’excepcionalitat o 
d’emergència de sequera.

17. Direcció i actes governatius relacionat amb 
els Mercats Municipals.

18. Obertura d’establiments. En aquesta 

matèria, a més d’assumir les competències 
relacionades amb la tramitació i resolució dels 
permisos ambientals i les activitats sotmeses 
a règim de comunicació, incloses les autorit-
zacions i llicències urbanístiques vinculades a 
aquestes, assumirà també tot el que es relaci-
ona amb els controls periòdics i les revisions 
de les activitats en funcionament, expedirà les 
llicències d’obertura, els permisos i llicències 
municipals ambientals i les llicències i auto-
ritzacions urbanístiques a elles vinculades, 
així com les seves modificacions, un cop 
hagin sigut atorgades per l’òrgan municipal 
competent i assumirà la potestat sancio-
nadora en matèria d’intervenció integral de 
l’Administració municipal en les activitats i les 
instal·lacions. 

19. Ocupació de la via pública i altres terrenys 
de propietat pública amb la col·locació de taules, 
cadires, quioscs i establiment de venda de 
caràcter provisional, així com en matèria d’ins-
tal·lació de suports de publicitat, col·locació de 
marquesines i de veles.

20. Autorització de llicències d’ocupació d’espais 
privats amb la col·locació de taules i cadires.

21. Cementiri.

22. Recollida d’animals de la via pública.

23. En general, qualsevol altra activitat relaci-
onada amb l’Àrea, de competència d’aquesta 
Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delega-
ció general ni especial a favor d’un altre Regi-
dor o Regidora.

ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ

1. Aprovar els expedients de contractació de 
qualsevol naturalesa, llevat els de caràcter patri-
monial i d’atorgament de tota classe de conces-
sions, quan la seva quantia no excedeixi dels 
límits següents:
· Respecte dels contractes administratius 

d’obres, serveis, subministrament, fins als 
límits previstos en cada moment per a la 
contractació menor en la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic i respecte dels contractes privats, 
els límits referits als contractes de serveis.

· Respecte dels altres contractes i respecte de 
les concessions, fins a 30.000,00 euros.

2. Aquesta competència abastarà a tots els actes 
de tràmit o definitius que s’hagin de dictar en 
relació amb tot l’expedient de contractació, des 
del seu inici i fins a la seva definitiva finalització 
o resolució, inclosa la seva modificació i inter-
pretació, llevat dels actes de promoció, impuls 
i proposta i els d’autorització de les obligacions 
corresponents, que corresponen als Regidors i 
Regidores de cada Àrea en els termes previstos 
en aquest decret.

3. La signatura dels documents comptables 
relacionats amb els actes d’autorització (llevat 
d’aquells que hagin estat delegats en una altra 
Àrea d’Actuació), disposició i reconeixement 
d’obligacions, en els termes fixats per a cada 
exercici en les Bases d’Execució del Pressupost, 
incloses les subvencions, així com l’aprovació de 
les bases particulars reguladores de les corres-
ponents convocatòries, quan aquestes requerei-
xin concurrència pública.

4. Proposta d’establiment, gestió i recaptació 
de tributs i preus públics.

5. Inspecció tributària.

6. Recaptació tributària.

7. Planificació estratègica de l’Ajuntament des del 
punt de vista econòmic–financer.

8. Coordinació econòmica dels Organismes 
Autònoms.

9. Planificació, proposta i gestió pressupostària.

10. Gestió de tributs i altres ingressos de dret 
públic.

11. Vist i plau dels certificats de béns.
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12. Vist i plau dels certificats d’altes i baixes d’ac-
tivitats econòmiques.

13. Imposició de sancions (incloent multes) 
derivades d’expedients sancionadors que s’in-
coïn a partir de l’incompliment de les obligaci-
ons tributàries.

14. Reconeixement d’obligacions en tots aquells 
supòsits que no corresponguin a cap altre òrgan.

15. Autorització, disposició i reconeixement 
d’obligacions en relació a les aportacions a 
Organismes Autònoms i Societats Municipals 
i a les aportacions obligatòries a entitats a les 
que pertany la Corporació.

16. Autorització, disposició i reconeixement 
d’obligacions en relació a les despeses finance-
res i amortitzacions.

17. Autorització, disposició i reconeixement 
d’obligacions en aquells supòsits que no corres-
pongui a cap altre òrgan. 

18. Quan es tracti d’actes d’autorització, dispo-
sició i reconeixement d’obligacions referits 
a les altres Àrees de delegació previstes en 
aquest Decret, anirà precedit, necessària-
ment, de la signatura dels corresponents 
documents comptables pels regidors o regi-
dores de l’àrea afectada, actes d’impuls previ 
sense els quals no es podrà aprovar cap acte 
d’autorització i disposició de despeses, ni de 
reconeixement d’obligacions.

19. Justificació de l’aplicació dels pagaments 
a justificar i de les bestretes de caixa fixa i les 
ordres de reposició d’aquestes.

20. Vist i plau dels certificats de dades pressu-
postàries, comptables i de gestió econòmica i 
financera en general.

21. Política i gestió de personal.

22. Pla d’Organització i reforma administrativa.

23. Informàtica.

24. Pla d’implantació de l’administració electrònica. 

25. Coordinació de les Empreses Municipals en 
matèria econòmica i de personal.

26. Assessoria Jurídica.

27. Signar les actes del Ple i de la Junta de 
Govern i diligenciar els llibres oficials d’Actes 
acreditatius de l’adopció d’acords pels òrgans 
col·legiats municipals i dels llibres oficials de 
Decrets de l’Alcaldia i d’informes jurídics de la 
Secretaria General.

28. Vist i plau dels certificats de resolucions i 
acords municipals i dels altres certificats que no 
hagin sigut objecte de delegació a favor d’altres 
membres de la Junta de Govern Local.

29. Autorització, disposició i reconeixement 
d’obligacions en matèria de responsabilitat patri-
monial de competència de l’Alcaldia.

30. Ordenació i autoritzacions relacionades 
amb l’ús i transformació de totes les depen-
dències municipals afectes als serveis muni-
cipals, incloses les que no tenen la condició 
d’equipaments municipals de caràcter social, 
esportiu i cultural.

31. Contractació i Compres. En aquesta 
matèria assumirà la presidència de totes les 
meses de contractació de l’Ajuntament i dels 
seus Organismes Autònomes i la capacitat 
de proposta d’acords als òrgans col·legiats 
municipals.

32. Arxiu.

33. Coordinació de processos electorals. 

34. Redacció, i coordinació del seguiment d’apli-
cació del Programa d’Actuació Municipal. 

35. El Pla Estratègic de Subvencions de 
l’Ajuntament.

36. Unitat de Transparència.

37. Pla Govern Obert.

38. Resoldre, amb caràcter centralitzat, totes 
les sol·licituds d’accés a la informació que els 

ciutadans i ciutadanes dirigeixin a l’Ajunta-
ment o als seus ens instrumentals vinculats 
presents i futurs.

39. La política de seguretat documental i digital.

40. Foment de les polítiques de promoció i 
suport al comerç local.

41. Turisme.

42. Foment de les polítiques de promoció i suport 
a les activitats empresarials.

43. En general, qualsevol altra activitat relaci-
onada amb l’Àrea, de competència d’aquesta 
Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delega-
ció general ni especial a favor d’un altre Regi-
dor o Regidora.

Malgrat això, les competències resolutò-
ries relacionades amb les matèries contin-
gudes en els punts 40 i 41 anteriors, 
correspondran a la Regidora Delegada de 
Comerç i Turisme adscrit a aquesta Àrea 
que, no obstant, assumirà sobre elles la 
funció de direcció, coordinació i control.

ÀREA D’IGUALTAT I EDUCACIÓ

1. Polítiques d’Igualtat.

2. Gestió i direcció de l’activitat educativa en tots 
els seus aspectes, llevat de les funcions delega-
des a altres àrees.

3. Impuls, direcció, seguiment i control dels 
programes d’inversions de la Generalitat que 
es materialitzin en obres de reforma, reha-
bilitació o nova construcció d’equipaments 
educatius i sanitaris al municipi.

4. Impuls, gestió i direcció de l’Escola d’Humani-
tats, la Universitat de la Gent Gran, i la Universitat 
Nacional d’Educació a Distancia.

5. Gestió i direcció de les activitats en els edificis 
públics destinats a activitats educatives.

6. Gestió i direcció dels programes municipals 
relatius als Instituts d’Educació Secundaria.

7. Foment de programes municipals i polítiques 
de suport en matèria d’infància, adolescència i 
famílies, i específicament les següents:
· Impuls, gestió i direcció per a promoure el pla 

integral de protecció de la infància i adolescència.
· Impuls i gestió dels programes d’actuació relaci-

onats amb els esplais de la ciutat.
· Gestió dels programes de ludoteques.

8. Coordinació i seguiment de la gestió relacio-
nada amb La Fundació pel Foment de la Socie-
tat del Coneixement. 

9. Sanitat i Salut pública.

10. L’exercici integral de les competències 
d’aquesta Alcaldia derivades de la seva potestat 
sancionadora en les matèries següents:
· Vigilància alimentaria, per incompliment 

de les condicions higiènic sanitàries dels 
aliments, les aigües de consum, els establi-
ments comercials minoristes dels sectors 
alimentaris, els mercats municipals i els esta-
bliments de restauració col·lectiva, inclosos 
tant els de caràcter comercial com social, 
així com respecte de la formació sobre 
manipulació d’aliments.

· Sanitat ambiental, per incompliment de les 
condicions higiènic sanitàries i de salubri-
tat d’edificis i locals destinats a habitatges 
o llocs de convivència humana, tales com 
poliesportius, escoles, perruqueries i saunes, 
campaments turístics, nuclis zoològics, etc.

11. Control de les condicions higiènic sanitàries 
per a la prevenció de la legionel·losis i exercici 
integral de les competències d’aquesta Alcaldia 
derivades de la seva potestat sancionadora en 
aquesta matèria, així com l’elaboració i control 
del cens de les instal·lacions i els programes 
d’autocontrol corresponents.

12. En general, qualsevol altra activitat relaci-
onada amb l’Àrea, de competència d’aquesta 
Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació 

general ni especial a favor d’un altre Regidor  
o Regidora

ÀREA DE POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS  
I COMUNITÀRIES

1. Les competències relacionades amb la gestió, 
direcció i control del medi ambient, no incloses 
en l’Àrea de Presidència.

2. Les competències relacionades amb la direc-
ció de polítiques en matèria de sostenibilitat, 
tant respecte dels edificis, equipaments i instal-
lacions municipals (estalvi d’aigua, estalvi i efici-
ència energètica, mitigació del canvi climàtic, 
ambientalització de les compres i contractes 
municipals, etc.), com respecte de les acci-
ons que impulsi l’Ajuntament en relació amb 
immobles privats.

3. Impuls, gestió i direcció de l’Oficina Municipal 
d’Eficiència Energètica.

4. Impuls, gestió i direcció de les propostes 
d’adaptació al canvi climàtic, mitjançant el Pla 
d’Acció d’Energia Sostenible i Clima.

5. Educació Ambiental.

6. Estudi i propostes relacionades amb els 
programes de reciclatge i residus mínim. 

7. Impuls, gestió i direcció dels programes 
de foment de la mobilitat urbana sostenible 
vianants, elèctrica i bicicleta.

8. Gestió dels Horts urbans municipals en tots 
aquells aspectes que no afectin al règim jurídic 
de la concessió ni a la seva titularitat. 

9. Exercici de la potestat sancionadora en 
matèria de residus industrials, excloent les 
deixalles i els residus sòlids urbans.

10. Polítiques de nova ciutadania i de mediació 
comunitària.

11. Cooperació i solidaritat.

12. Polítiques LGTBIQ.

13. Programes de la Memòria Històrica.

14. Gestió i direcció de la formació ocupacional.

15. Foment d’iniciatives en matèria de les políti-
ques actives d’ocupació.

16. Foment de polítiques que promoguin el 
cooperativisme, mutualisme social, i iniciatives 
d’economia col·laborativa social.

17. En general, qualsevol altra activitat relaci-
onada amb l’Àrea, de competència d’aquesta 
Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delega-
ció general ni especial a favor d’un altre Regi-
dor o Regidora.

Malgrat això, les competències resolutòries 
relacionades amb les matèries contingudes 
en els punts 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 anteriors, 
correspondran al Regidor Delegat de Políti-
ques comunitàries adscrit a aquesta Àrea que, 
no obstant, assumirà sobre elles la funció de 
direcció, coordinació i control.

ÀREA DE CULTURA I COMUNICACIÓ

1. Impuls, gestió i coordinació dels programes 
d’actuació relacionats amb les polítiques de 
foment, promoció i difusió de la cultura.

2. Gestió i direcció del projecte Cornellà 
Ciutat de la Lectura.

3. Gestió i direcció dels equipament públics 
municipals destinats a Biblioteques.

4. Gestió i direcció del Pla de Biblioteques 
Municipals, Espais de lectura i Aules d’estudi.

5. Impuls d’activitats, gestió i direcció dels equi-
paments públics destinats a serveis culturals, i 
Sales d’Exposició.

6. Gestió i direcció de les activitats en els edifi-
cis públics destinats a activitats culturals.

7. Redacció de plans d’actuació d’interven-
cions, propostes d’activitats, difusió i foment 
cultural del Patrimoni Històric–Artístic.

8. Organització d’activitats culturals i lúdiques.
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9. Impuls, gestió i direcció de l’Escola Munici-
pal de Música.

10. Gestió i administració del Museu Can 
Mercader, dels béns adscrits a l’Àrea i dels béns 
municipals inclosos en el Catàleg d’edificis 
d’interès arquitectònic.

11. Impuls, gestió i direcció del projecte Centre 
d’Interpretació de la Història de la ciutat.

12. Foment de la política lingüística.

13. Seguiment i control de l’aplicació del Regla-
ment municipal per l’ús de la llengua catalana.

14. Comunicació i gestió de la informació 
corporativa de l’Ajuntament, de les empreses 
municipals i dels seus ens instrumentals.

15. Signar les actes dels òrgans col·legiats del 
Institut Municipal de Radiodifusió i diligenciar 
els seus llibres oficials d’Actes, de resolucions 
de la Presidència i d’informes jurídics de la 
Secretaria General.

16. Vist i plau dels certificats de resolucions i 
acords dels òrgans col·legiats del Institut Muni-
cipal de Radiodifusió.

17. Activitats relacionades amb el món de 
l’esport.

18. Gestió i direcció dels equipaments i altres 
instal·lacions municipals de caràcter esportiu.

19. En general, qualsevol altra activitat relacionada 
amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, 
que no hagi sigut objecte de delegació general 
ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

Malgrat això, les competències resolutòries 
relacionades amb les matèries contingudes 
en els punts 17 i 18 anteriors, correspondran 
al Regidor Delegat d’Esports adscrit a aquesta 
Àrea que, no obstant, assumirà sobre elles la 
funció de direcció, coordinació i control.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS

1. Impuls, gestió i direcció dels programes 
i plans d’actuació relacionats amb l’aliança 
cívica contra la pobresa.

2. Gestió de les polítiques d’acció social.

3. Direcció i gestió de les competències muni-
cipals en matèria de Serveis Socials.

4. Coordinació i seguiment de la gestió rela-
cionada amb La Fundació per a l’atenció a 
persones dependents.

5. Gestió i direcció dels Plans d’Ocupació 
promoguts o gestionats per l’Ajuntament.

6. Agenda contra la solitud.

7. En general, qualsevol altra activitat relacio-
nada amb l’Àrea, de competència d’aquesta 
Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delega-
ció general ni especial a favor d’un altre Regi-
dor o Regidora.

ÀREA DE JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA

1. Activitats relacionades amb el món de la 
joventut, en especial pel que fa a la dinamitza-
ció de les polítiques socials destinades a joves, 
i a la coordinació interdepartamental.

2. Gestió i direcció del Centre d’Informació 
Juvenil.

3. Gestió i direcció dels equipaments públics 
destinats a serveis a la joventut, en concret els 
Espais Joves de la ciutat.

4. Organització d’activitats dirigides a la 
joventut.

5 Gestió i direcció del Centre de Recursos per 
les Entitats ciutadanes. 

6. Coordinació de l’activitat desenvolupada 
als barris per les Regidores i els Regidors de 
Districte. 

7. Impuls, direcció i gestió dels programes 
d’Acció Comunitària d’abast general.

8. En general, qualsevol altra activitat relacionada 
amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, 

que no hagi sigut objecte de delegació general 
ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

Tercer.- Nomenar als membres de la Corpora-
ció que a continuació es relacionen, Regidors 
i Regidores adscrits a les Àrees que així mateix 
s’especifiquen:

REGIDOR: Manel Clavijo Losada 
ADSCRIT A L’ÀREA DE: Regidor delegat 
de Participació Ciutadana, adscrit 
a l’Àrea de Presidència 

REGIDORA: Nélia Martínez Gallardo  
ADSCRITA A L’ÀREA DE: Regidora 
delegada de Comerç i Turisme, adscrita 
a l’Àrea d’Economia i Administració

REGIDOR: Sergio Gómez Márquez  
ADSCRIT A L’ÀREA DE: Regidor delegat de 
Polítiques Comunitàries, adscrit a l’àrea  
de Polítiques Mediambientals i Comunitàries

REGIDOR: Enrique Vanacloy Valiente  
ADSCRIT A L’ÀREA DE: Regidor 
delegat d’Esports, adscrit a l’àrea 
de Cultura i Comunicació

Aquesta delegació específica comportarà 
l’exercici de les facultats atribuïdes amb caràc-
ter general a tots el Regidors i Regidores dele-
gats d’Àrea al punt segon d’aquesta resolució, 
amb excepció de la que figura com a número 
1 relacionada amb l’àmbit de la contractació. 
Aquestes facultats s’exerciran sota la coor-
dinació i supervisió del Regidor o Regidora 
de l’Àrea a la que estiguin adscrits i restaran 
circumscrites, únicament i exclusivament, a les 
matèries i àmbits d’actuació que en enumerar 
els camps d’actuació de cadascuna d’aquestes 
Àrees al referit punt segon, han sigut reserva-
des als Regidors i Regidores adscrits.

Quart.- Delegar de forma indistinta, en totes les 
persones que durant aquest mandat tinguin la 
condició de Regidors i Regidores d’aquest 
Ajuntament, les competències que l’article 
51.1 del Codi Civil atorga a aquesta Alcaldia per 
autoritzar matrimonis civils que se celebrin en 
aquest terme municipal.

Aquesta delegació faculta a tots els Regidors 
i Regidores per autoritzar matrimonis civils, 
sense que en una mateixa cerimònia pugui 
intervenir més d’un d’ells.

A aquests efectes, la coordinació per a la 
designació del Regidor o Regidora actuant, 
s’establirà a través del Gabinet de l’Alcaldia.

Cinquè.- Les competències delegades s’hau-
ran d’exercir d’acord amb el que preveuen els 
articles 166 i següents del ROM i en els termes 
i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent 
susceptibles de ser delegades pels seus titulars 
en un altre òrgan o regidor.

En el text de les resolucions adoptades pels 
Regidors i Regidores en virtut d’aquesta dele-
gació, s’haurà de fer constar aquesta circums-
tància, mitjançant la inclusió, en la part 
expositiva, del text següent:

…

Per tot això, en exercici de les competències 
que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Decret núm. …, de 
data …………………, que va ser publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de ………………….

…

Les resolucions que s’adoptin per delega-
ció, que seran immediatament executives i 
presumptament legítimes, s’entendran dicta-
des per aquesta Alcaldia com a titular de la 
competència originària, a la qual s’haurà 
de mantenir informada de l’exercici de la 
delegació.

Sisè.- En conformitat amb el que disposa 
l’article 177 del ROM, en concordança amb 
l’article 44.2 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, aquestes delegacions seran 
de caràcter indefinit, sense perjudici de la 
potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia.

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualse-
vol altre impediment dels Regidors i Regidores 
delegats, assumirà directament i automàtica-
ment les seves competències aquesta Alcal-
dia, com a titular de la competència originària, 
entenent-se a aquests efectes exercitada la 
potestat d’advocació, en aplicació del que 
disposa l’article 179.d) del ROM, en base a la 
present resolució, sense necessitat d’una nova 
expressa en aquest sentit, sempre que així es 
notifiqui als interessants en l’expedient.

Setè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial 
de la Província, al Butlletí d’Informació Municipal 
i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compli-
ment del que disposa l’article 178 del ROM, en 
concordança amb l’article 44.2 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals i difondre-la, 
en compliment del Principi de Transparèn-
cia, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent en la Seu electrònica municipal, en 
compliment del que disposen els articles 5 i 
següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informa-
ció i Bon Govern de Catalunya.

Vuitè.- Comunicar aquesta resolució a tots els 
Regidors i Regidores afectats i als Caps dels 
diferents Serveis Municipals, pel seu conei-
xement i efectes, entenent-se acceptada la 
delegació de competències de forma tàcita, si 
dintre del termini de les 24 hores següents a la 
seva efectivitat no es manifesta res en contra o 
es fa ús de la delegació.

Novè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolu-
ció en la sessió extraordinària que es convoqui 
per donar compliment al que preveu l’article 
23.7 del ROM, en concordança amb l’article 38 
del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Segon.- Publicar aquesta resolució al Butlletí 
Oficial de la Província, al Butlletí d’Informa-
ció Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajun-
tament, en compliment del que disposa 
l’article 178 del ROM, en concordança amb 
l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Regla-
ment d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals i difondre-la, en 
compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent en la Seu electrònica municipal, 
en compliment del que disposen els articles 5 
i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desem-
bre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de Transparència, Accés 
a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

Tercer.- Comunicar aquesta resolució a tots 
els Regidors i Regidores afectats i als Caps dels 
diferents Serveis Municipals, pel seu conei-
xement i efectes, entenent-se acceptades de 
forma tàcita les noves delegacions de compe-
tències atorgades a la Regidora d’Igualtat i 
Educació, senyora Rocío García Pérez, que 
s’ajustaran al règim jurídic establert al Decret 
inicial, si dintre del termini de les 24 hores 
següents a la seva efectivitat no es manifesta 
res en contra o es fa ús de la delegació.

Quart.- Donar compte al Ple d’aquesta resolu-
ció en la sessió extraordinària que es convoqui 
per donar compliment al que preveu l’article 
23.7 del ROM, en concordança amb l’article 38 
del Reglament d’Organització, Funcionament  
i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Cornellà de Llobregat, 30 de setembre de 2019.
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Simultànies d’escacs  
a les festes del Pedró

Participació i solidaritat a la 
39a Cursa Popular de Cornellà

Intervenció de Laureà Palmer 
a la inauguració de les festes 
de la Gavarra

Concepción Amorín Gómez, 
una nova centenària  
a Cornellà

7a edició del Jazz&Beer

Inauguració del curs de la 
Universitat de la Gent Gran 

#nitvioleta, concentració 
nocturna contra la 
violència masclista
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ELISABETH GARCÍA 
Grup Municipal  
de Podemos

El proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, 
“Ley Aragonés” afectará la prestación de servicios de salud, 
educación, servicios sociales y otros. Permitirá que se haga 
negocio con derechos esenciales con la falsa justificación de 
ofrecer un mejor servicio.¿Cómo nos afectará esto en Cornellá? 
Mucho, y esto es lo que está por venir si no lo evitamos:

El Gobierno catalán con esta ley propone que estos servicios 
necesarios se conviertan en negocio a empresas en lugar de  
un servicio a la ciudadanía. Pretenden aprobarla en breve y  
de espaldas a la gente. Empeorará la calidad de los servicios, de 
los materiales y de las condiciones laborales. Desgaste de los 
profesionales, destrucción de los equipos de trabajo, etc.

Educación: Privatiza servicios en tiempo lectivo en 
educación especial, enseñanza preescolar (P3, P4 y P5) o 
tutoría. También a comedores, actividades extraescolares, 
servicios de acogida, enseñanza de adultos, etc.

Sanidad: Ginecología, obstetricia, diálisis, enfermería, 
ambulatorios, análisis, rehabilitación, trasplantes, ambulancias, 
y un largo etc. Con el actual Sistema SISCAT se han estado 
incumpliendo leyes desde hace años y ha supuesto la 
destrucción de la Atención Primaria, promoción de falsas 
cooperativas y desmantelamiento de los servicios públicos. 
Ahora con esta ley se dará cobertura legal y jurídica a estas 
irregularidades. Eso y ese tipo de sistema nos ha llevado 
por parte de los diferentes gobiernos de la Generalitat, 
a ocupar los últimos puestos a nivel estatal en listas de 
espera,financiación, calidad de serviciosy precariedad laboral. 
Será el último paso en el camino hacia la privatización de 
nuestros servicios públicos.

Servicios sociales. Diversidad funcional, atención a mayores, 
asistencia social. Los diferentes gobiernos han entregado 
muchos de estos servicios a falsas fundaciones y cooperativas. 
Por ejemplo a Florentino Pérez, (gracias a ello es uno de los 
principales gestores de servicios sociales en Cataluña), o la falsa 
cooperativa catalana SUDARA o el caso Ricard Calvo, ex regidor 
de ERC que favorecía la gestión de servicios básicos a entidades 
afines mientras era director de la DGAIA.

El Govern dice que esta ley es una imposición europea. 
No es verdad. Ninguna norma europea o estatal obliga a la 
Generalitat a privatizar estos servicios.

Vamos a combatir con fuerza esta ley que supone el 
golpe privatizador más grande que sufrido en Cataluña. 
No vamos a permitir que se haga negocio con nuestros 
derechos. Salgamos a defender unos servicios públicos de 
calidad, titularidad, gestión y provisión 100% pública, y no nos 
dejemos engañar con las bondades de esta ley.

Lo recortes y privatizaciones en sanidad están costando vidas.
Infórmate, movilízate y lucha. Más info en la Plataforma “Aturem la 
Llei Aragonès” https://aturemlalleiaragones.wordpress.com/  
o a nuestro mail podemcornella@gmail.com.

Desde que ha comenzado la presente legislatura hemos 
celebrado dos plenos ordinarios, julio y septiembre. Pues bien, 
el equipo de gobierno ya ha aprobado dos modificaciones de 
crédito de más de 6 millones de euros para amortizar la deuda 
de la empresa pública Procornellà. Esa fue la constante en 
el mandato de 2015-2019 y parece que va a ser la tónica en 
este nueva legislatura. Para que nos hagamos una idea de los 
números, estos 6 millones de euros son casi la misma cantidad 
que se presentó en el proyecto de presupuestos municipales de 
2019 para los gastos de funcionamiento de los Departamentos 
de Acción Social y Políticas de Ocupación, casi dos veces el de 
Cultura e Igualdad, más de seis veces el de Guardia Urbana u once 
veces el destinado a Comercio y Turismo.

Entrando en el debate del pleno de septiembre, el Grupo 
Municipal presentó dos mociones, la primera para solicitar la 
gratuidad de los libros de texto en la educación obligatoria 
y una segunda para la promoción económica y cultural de 
la industria de los videojuegos y de los e-Sports (deportes 
electrónicos), ambas rechazadas.

El pleno del Ayuntamiento de Cornellá ha manifestado en 
diferentes ocasiones que la educación es una de las prioridades 
de este municipio, por lo que más allá de intereses partidistas, 
creemos necesario impulsar y apoyar medidas que, aunque 
excedan las competencias municipales, pueden mejorar la calidad 
de la educación garantizando el acceso gratuito, las mismas que la 
Generalitat ignora. Por eso no entendemos que todos los grupos 
municipales, que se hacen llamar de izquierdas y progresistas, 
votaran en contra de la moción solicitando la gratuidad de los 
libros de texto. Una medida de política social necesaria en especial 
para las familias más desfavorecidas socioeconómicamente. 
Excusas varias para no apoyarla, sobre todo del equipo de 
gobierno, porque está claro que hay dinero para otros menesteres 
y partidas. Ni siquiera pensaron modificar los 46.000€ de los que 
se dispusieron en los presupuestos de 2019 en ayudas.

Por suerte, algo hemos avanzado en este tema ya que 
Ciutadans presentó una Proposición de Ley en el Parlament 
para la gratuidad de los libros de texto y de material curricular, 
superando el debate parlamentario después de que JxCat 
y ERC retirasen las enmiendas y actualmente continúa su 
tramitación. La propuesta quiere garantizar la gratuidad de los 
libros de texto a todos los alumnos de los centro de primaria 
y secundaria, de los programas de formación e inserción 
y centros de educación especial mantenidos con fondos 
públicos. En la propuesta es el Departament d’Ensenyament 
quien ofrece el material en préstamo a los centros que quieran 
participar voluntariamente en este sistema, para que los puedan 
poner a disposición de los alumnos de manera gratuita.

Recordad que podéis contactar con nosotros en el  
Despacho Municipal en Can Vallhonrat, en el correo electrónico:  
ciutadans@aj-cornella.cat y a través de las redes sociales. 

SÍ A LA SANIDAD Y SERVICIOS 
ESENCIALES, NO A LA LEY ARAGONÉS TODO SIGUE IGUAL

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s
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L’1 d’octubre del 2017 va ser un dia que durarà anys. Fa dos 
anys vam celebrar un Referèndum, on milers de persones 
van exercir el seu dret a vot i que va ser possible gràcies a 
la implicació de moltíssimes persones anònimes, però que 
també és i serà recordat per la brutalitat i violència policial 
que vam viure. I no ho oblidem, i no ho farem mai!

A la violència policial s’hi afegí la violència judicial i 
institucional: l’empresonament i l’exili de líders polítics i cívics i 
l’aplicació del 155. Vivim en un continu degoteig de repressió que, 
a finals de setembre, ha portat a la presó a 7 persones acusant-les 
de terrorisme; un altre muntatge d’un estat en fallida democràtica 
que necessita crear violència en un conflicte en el que l’únic que 
ha actuat amb violència és el mateix Estat. Volen criminalitzar el 
moviment independista, acusant-nos de terrorisme, instaurant 
en l’imaginari col·lectiu un relat de por i violència que no 
existeix i que no existirà. Volen atemorir i desmobilitzar el 
conjunt del moviment independentista republicà català, 
divers, absolutament pacífic i radicalment democràtic. 

Aquest mes d’octubre tindrem la sentència d’aquesta farsa de 
judici als presos i preses polítiques, i durant les properes setmanes, 
tornarem a viure fets excepcionals. Continuem més ferms i 
determinats que mai, tornarem a sortir al carrer, a reivindicar 
i a exercir la nostra força, que no és altra que la força de la 
democràcia i la resistència davant de la repressió. No ens aturaran, 
no descansarem fins la victòria, i com diu l’Oriol Junqueras: 
“si persistim, guanyarem, i persistirem i guanyarem!”.

Apunts de política municipal
En el ple de setembre vam comprovar quina serà la dinàmica 
del PSC aquesta legislatura, que fent ús de la seva majoria 
absoluta pensa portar a terme el que ells considerin, amb el 
suport dels Comuns.

Destaquem que el PSC va votar en contra a la moció que 
vam presentar en suport a les ONG que treballen en el rescat 
i salvament al Mediterrani, on reiteràvem el nostre compromís 
com a municipi d’acollida. 

L’equip de govern (PSC i Comuns) va aprovar la construcció 
d’un espai tancat perquè els infants juguin a pilota a la plaça 
Delícies. Nosaltres, ens vam posicionar en contra d’aquest projecte 
perquè no compta ni amb el vist-i-plau dels comerços, ni dels 
restauradors, ni de les famílies que normalment usen aquest espai. 
Es tracta d’una estructura que, per les seves dimensions, tindrà 
un impacte visual molt negatiu, es perdrà zona verda i tindrà un 
efecte negatiu per als restauradors i comerços de la zona. Tot i 
demanar que el projecte es retirés i reformulés perquè s’adeqüés 
a les necessitats reals de la plaça i amb la conformitat dels afectats, 
l’equip de govern (que tant diu que escolta a la ciutadania), 
l’executarà el proper any. 

Ens podeu trobar al despatx del grup municipal, a les 
xarxes socials i a cornella@esquerra.cat.

Queremos ganar las elecciones en España.
Porqué, en efecto, se trata de avanzar. De avanzar con un 

gobierno socialista, de avanzar hacia una España más justa, 
más femenina, más ecológica, más comprometida con la 
unidad y el progreso de Europa, más dialogante y más capaz 
de afrontar los problemas que tenemos.

Queremos ser útiles, queremos hablar de lo que  
realmente importa.

Las encuestas indican una tendencia positiva, esto no nos 
hace bajar la guardia sino que nos estimula a trabajar más y 
mejor para lograr nuestros objetivos.

Pero nosotros hemos de centrarnos en nuestro trabajo, 
porqué necesitamos un gobierno estable, progresista, sólido  
y coherente, un gobierno presidido por Pedro Sánchez.

Necesitamos construir un bloque progresista, reformista 
y dialogante que confíe en los socialistas para desbloquear 
la situación, para avanzar. Para hacer las reformas que sean 
necesarias sin dejar a nadie atrás.

Se nos dice que la repetición de las elecciones es una 
anomalía. Y efectivamente lo es. Partidos incapaces de ofrecer una 
alternativa han podido bloquear la investidura de Pedro Sánchez. 
Y el modelo de “dos gobiernos en uno“ propuesto por Podemos 
no ofrecía las garantías de estabilidad, solidez y coherencia que 
España necesita en un momento en que nos hace falta afrontar 
el enfriamiento de la economía, el Brexit, la debilidad de la Unión 
Europea y el escenario catalán post-sentencia.

¿Podemos gobernar España con fuerzas que cuando se 
plantea en el Parlamento la votación sobre la salida de la Guardia 
Civil de Cataluña no votan en contra? ¿ O con fuerzas que se 
dedican a erosionar la separación de poderes y promueven 
votaciones parlamentarias que pretenden desvirtuar las decisiones 
del poder judicial? Creo que no. Podemos hacer pactos 
pragmáticos pero sin un compromiso firme con las políticas de 
Estado se hace muy difícil establecer un gobierno de coalición.

Hace falta asegurar una mayoría suficientemente amplia 
que haga imposible el bloqueo. Ahora toca ganar, y ganar 
bien. Ahora toca avanzar. Y por eso tenemos que aprobar 
las mejores listas, las encabezadas por Meritxell Batet y 
Manuel Cruz, presidenta del Congreso y presiente del Senado 
respectivamente. Demostrando así que la mejor forma de 
hacer oír la voz de los catalanes a las instituciones del  
Estado es votando PSC.

Nuestro compromiso es el del diálogo, el de la 
reconciliación, el de la concordia. Un diálogo que tiene 
que producirse en el marco de las instituciones y desde un 
profundo respeto a la legalidad.

Defenderemos el diálogo, defenderemos la convivencia, 
defenderemos las instituciones y el respeto a la ley.

Ya sabéis, nos podéis encontrar en psc@aj-cornella.cat, 
¡nos vemos por la ciudad!

RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

OCTUBRE, NI OBLIT NI PERDÓ! IREMOS A VOTAR

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC
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INTRODUCCIÓ  
A LA IMPRESSIÓ 3D
El món del disseny i de la impressió en 3D està cada 
vegada més present a tots els nivells: educació, 
indústria i fins i tot a l’àmbit domèstic. El Citilab ofereix 
un curs en què realitzarà una breu introducció a 
aquest món, des de com dissenyar models en 3D fins a 
com poder imprimir-los mitjançant una impressora 3D. 
Està dirigit a públic en general a partir de 12 anys que 
tinguin competències digitals bàsiques i es farà en 
quatre sessions els dies 5, 12, 19 i 26 de novembre. 
La inscripció per a aquest taller es pot efectuar a 
partir del 15 d’octubre escrivint un correu electrònic 
a inscripcio@e-citilab.eu. El preu és de 15 euros.

OCTUBRE/ 
NOVEMBRE
http://agenda.cornella.cat

29ª DIADA CASTELLERA
Els Castellers de Cornellà celebren el proper 10 
de novembre la vint-i-novena edició de la seva 
Diada Castellera, la festa gran de la colla. També hi 
participaran com a convidades les colles Castellers 
de Mollet i Castellers de Sant Feliu de Llobregat. 
La festa començarà a les 12.00 hores a la plaça de 
l’Església. En aquesta ocasió, també hi haurà una 
actuació de vigília, el dissabte 9 a les 18 hores, al 
centre comercial Splau. Més informació:  
www.castellersdecornella.com

INNOVACIÓN  
Y SOSTENIBILIDAD
Cornellà Creació explicará el próximo 18 de octubre 
la experiencia de Javier Goyeneche, presidente y 
fundador de Ecoalf, la primera y única marca de moda 
de España reconocida por su compromiso sostenible, 
que ha recibido diversos premios internacionales. 
Esta cita de la plataforma de debate promovida 
por Procornellà tendrá lugar en el World Trade 
Center Almeda Park, a partir de las 9.00 horas. Más 
información e inscripciones: www.cornellacreacio.cat

CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

88 ANYS DE SUFRAGI FEMENÍ  
I EL MASCLISME SEGUEIX MATANT

El dia 1 d’octubre de 1931 les dones van obtenir el dret a vot 
fruit de reivindicacions i mobilitzacions encapçalades per Clara 
Campoamor i altres dones precursores de la lluita per la igualtat 
que encara avui, malauradament, hem de seguir defensant. 

El mateix dia d’aquest any vam conèixer la notícia d’una 
jove de Cornellà que va ser assassinada presumptament per 
la seva exparella a la ciutat anglesa de Southampton. En ple 
segle XXI, any 2019, el masclisme segueix mostrant tota la 
seva virulència. Aquesta xacra segueix latent als nostres barris 
i recordem que la violència extrema, com és un assassinat, 
només és la punta visible d’un iceberg immens.

Manifestem tot el nostre suport a la família de la víctima 
i tornem a cridar: “Ni una menys”. Ens volem vives i lliures. 
Cal desenvolupar totes les polítiques públiques amb tots els 
recursos possibles per evitar que això torni a passar. Que cap 
dona que pateixi la violència masclista se senti desprotegida, 
sola o aïllada. Com a administració i com a societat hem de 
refermar el compromís inequívoc de rebuig de qualsevol 
forma de violència masclista.

Des del món local es pot, amb els recursos suficients, 
prestar l’acompanyament necessari a les víctimes des d’una 
posició propera i funcional, però també oferir eines de 
prevenció, detecció i protecció en casos d’assetjament 
masclista. A Cornellà cal reflexionar sobre el paper del Consell 
de la Dona per poder crear els espais i les dinàmiques adients 
perquè sigui capaç, per exemple, de poder revisar el protocol 
davant casos de violència masclista, engegar formacions als i 
les professionals o incrementar els mecanismes de prevenció  
i assessorament del CIRD. 

Però els ajuntaments no poden tot això en solitari, cal una 
aposta decidida des de l’Estat per desplegar un pla de mesures 
urgents per a un abordatge integral de les violències masclistes, 
garantint una dotació pressupostària suficient com per assegurar 
l’eficàcia de les mesures integrals regulades per llei i donar suport 
als ajuntaments i els recursos de proximitat. Cal garantir els drets 
d’atenció, recuperació i reparació de les dones i les seves filles i els 
seus fills. Un cop més exigim sortir del bloqueig institucional 
a la Generalitat i l’Estat per donar un suport efectiu als 
ajuntaments en la lluita contra el sistema patriarcal.

Per acabar amb aquesta xacra cal insistir en l’educació. Per 
això exigim un programa estatal per al foment de l’educació 
feminista, per la igualtat de gènere i contra la violència 
masclista. Només així podrem avançar cap a una societat 
que garanteixi la justícia de gènere, que faci efectius els drets 
humans per a les dones i que permeti avançar en la seva 
consolidació i acabi amb les violències masclistes.
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BREUS
LA RE-PARADA 
Porta un petit electrodomèstic o aparell 
informàtic que necessiti una reparació i 
un tècnic especialista t’assessorarà perquè 
el puguis reparar, el 23 d’octubre a les 
17 hores a La Re-Parada (c. Campfaso, 
70). La Re-Parada també ofereix recollida 
dels residus especials més habituals, 
en horari de dilluns a divendres de 
10.30 a 13 hores i de 17 a 19.30 h.

CINEMA DE POR I CRISPETES
Les Nits Insòmnia en edició tardor tornen 
a finals d’octubre amb una nit de por…  
en bona companyia. Divendres 25 
d’octubre, a les 22 hores, al CRAJ (c. Mossèn 
Andreu, 17). Més informació i inscripcions: 
www.cornella.cat/ca/NitsInsomnia.asp

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Tots els dimarts a partir de les 19 hores, 
a la sala Maginet de la Biblioteca Central 
hi ha un grup de conversa en anglès de 
nivell mitjà per a millorar l’expressió oral. 
Cal inscripció prèvia. Més informació a la 
Biblioteca Central (c. Mossèn Andreu, 15).

CONTACONTES A L’ORFEÓ
Juanan Contes ofereix una sessió de 
contes per a adults dins de la programació 
de l’Orfeó Catalònia (c. Torras i Bages,  
62). Sota el títol “Propera parada… 
Mort”, recull històries de l’aire, dels 
arbres, de la gent… i ens les retorna 
en forma de contes inoblidables. El 31 
d’octubre, a partir de les 22 hores.

MERCAT DE PAGÈS
El Mercat de Pagès és un espai de trobada 
entre els pagesos del Parc Agrari del Baix 
Llobregat i els consumidors, que ofereix 
la possibilitat de comprar directament a 
pagès fruites i hortalisses de proximitat. 
El trobareu tots els diumenges, de 10 
a 14 hores, al parc de Can Mercader.

TALLER D’ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE
Informa’t de com portar un estil de vida 
més saludable gràcies a l’alimentació 
i l’exercici moderat, en un taller 
gratuït al Centre Cívic Sant Ildefons 
(c. Gerdera, s/n), el 14 de novembre a 
partir de les 19 hores. Més informació: 
al telèfon 93 377 02 12 (Ext.: 1797) o 
al correu vroldanv@aj-cornella.cat, 
a partir de l’11 de novembre.

VISITES AL RIU LLOBREGAT
Entre el 4 i el 15 de novembre, 
inscripcions a la visita guiada al riu 
Llobregat que tindrà lloc el dissabte, 16  
de novembre, a les 11 hores. Escriviu 
a medi_ambient@aj-cornella.cat 
o truqueu al 93 475 87 18. La visita 
inclourà una plantada d’espècies 
típiques de ribera i anellament d’ocells 
amb experts naturalistes. Hi poden 
assistir persones de totes les edats. 

BERENAR SOLIDARI 
Un espai en el qual entitats de 
cooperació internacional que treballen 
a Cornellà exposen els seus projectes 
de cooperació. El 29 d’octubre a les 17 
hores, és el torn de Sindicalistes Solidaris 
i IPI Cooperació, entitats que treballen 
perquè les dones tinguin una feina 
digna en diferents parts del món. Serà 
al CIRD (c. Mn. Jacint Verdaguer, 16).

OCUPACIÓ JUVENIL
El Servei d’Ocupació Juvenil ajuda el 
jovent en la recerca d’una ocupació. 
Dirigit als i les joves d’entre 16 i 29 
anys, es pot demanar suport tant si es 
vol reprendre els estudis com cercar 
feina, ja sigui estable o temporal. És 
al CRAJ (c. Mossèn Andreu, 17), amb 
atenció individualitzada de dilluns 
a divendres de 16 a 21 hores.

ANY PÀMIES AL CNL
El 22 d’octubre a les 19 hores tindrà lloc 
l’acte de presentació del curs escolar de 
Centre de Normalització Lingüística de 
Cornellà (CNL). Serà a la biblioteca de Sant 
Ildefons, a les 19 hores. L’acte s’emmarca 
en l’Any Pàmies i, per això, tindrem com a 
convidada la Montse Barderi, especialista 
en la vida i l’obra de Teresa Pàmies.

ESTRELLA, DE MARIE DE JONGH
L’Auditori de Cornellà promet 
emocionar-nos el diumenge, 20 
d’octubre amb l’Estrella, una nena 
pianista que ha d’enfrontar-se a un 
altre destí. “Estrella” és una producció 
de Marie de Jongh Teatroa, sense 
paraules, delicada i commovedora, que 
ens porta la programació Berenem a 
L’Auditori. Informació i venda d’entrades 
a www.auditoricornella.com

15/10/19 

Presentació III Festival 
de Microteatre
16/10/19

Taller de reparació 
de bicicletes
18/10/19

Tai-txi al parc del 
Canal de la Infanta
19/10/19

Pink Zumba contra 
el càncer de mama
20/10/19 

“Estrella”, espectacle 
infantil a L’Auditori
22/10/19

Marxa nòrdica a 
Can Mercader
25/10/19

Final expo  
“Natural/Artificial” 
a l’Espai Moritz
25/10/19

Enric Montefusco 
en concert
27/10/19

Cultura en família: 
The Crazy Mozarts 
30/10/19

Taller “Com captar  
els primers clients”  
al Centre d’Empreses
3/11/19

Jugatecambiental: 
experiments 
amb l’aigua
5/11/19

Esport Salut: descobreix 
el medi aquàtic
9/11/19

Dissabte familiar a la 
biblioteca Sant Ildefons
10/11/19

Jocs solars al parc 
de Can Mercader

DIARI
15 16 17 18 19 20

28 29 30 31 1 2 3

21 22 23 24 25 26 27

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 17 18
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