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SUMAR PARA FORTALECER  
LA COMUNIDAD

Hace un año que la pandemia causada por la Covid-19 
cambió nuestras vidas, y desde entonces sufrimos los 
graves efectos económicos, sociales y sanitarios en todo 
el mundo. Desde el equipo de gobierno, actuamos 
con la máxima celeridad para impulsar un paquete 
de medidas, fundamentalmente para proteger a las 
personas, nuestra prioridad. Hemos hecho balance 
y, aunque hemos mejorado y las vacunaciones 
han traído un rayo de esperanza, no nos podemos 
detener, tenemos que seguir trabajando y sumando 
sinergias para fortalecer nuestra comunidad.

Estos días hemos renovado el acuerdo de ciudad que 
iniciamos en 2009 con los anteriores Acuerdos Sociales, 
con el consenso y el compromiso de agentes sociales, 
ciudadanía y partidos políticos. Nos hemos marcado un 
nuevo horizonte para lograr una ciudad más sostenible, 
humana e igualitaria. Esta será nuestra hoja de ruta, la 
Agenda Social Urbana para Fortalecer la Comunidad 
(ASUECO), que, junto con el nuevo plan de vivienda social 
aprobado en el pleno de enero, nos debe permitir atender 
las nuevas necesidades surgidas de la crisis pandémica, 
favorecer que todas las familias tengan garantizados 
los suministros básicos y sacar adelante proyectos en 
diversos ámbitos para lograr el bienestar de las personas.

Mejorar el problema de la vivienda debe ser la puerta 
de acceso a toda una serie de derechos que reclama la 
población. Por ello, a pesar de no tener las competencias 
en materia de vivienda, queremos crear una oferta de 
vivienda pública accesible, fomentar la rehabilitación 
de inmuebles e incrementar la bolsa de alquiler social. 
La ciudadanía necesita soluciones y hechos tangibles, 
de ahí que tengamos que formar una unidad de acción 
y trabajar juntos en beneficio de todas y todos. 

Fa un any que la pandèmia causada per la Covid-19 
va canviar les nostres vides, i des de llavors patim els 
greus efectes econòmics, socials i sanitaris a tot el 
món. Des de l’equip de govern, vam actuar amb la 
màxima celeritat per impulsar un paquet de mesures, 
fonamentalment per protegir les persones, la nostra 
prioritat. Hem fet balanç i, tot i que anem millorant 
i les vacunacions han portat un raig d’esperança, 
no ens podem aturar, hem de continuar treballant i 
sumant sinergies per enfortir la nostra comunitat.

Aquests dies hem renovat l’acord de ciutat que 
vam iniciar el 2009 amb els anteriors Acords Socials, 
amb el consens i el compromís d’agents socials, 
ciutadania i partits polítics. Ens hem marcat un nou 
horitzó per assolir una ciutat més sostenible, humana 
i igualitària. Aquest serà el nostre full de ruta, l’Agenda 
Social Urbana per Enfortir la Comunitat (ASUECO), que, 
juntament amb el nou pla d’habitatge social aprovat
al ple de gener, ens ha de permetre atendre les noves 
necessitats sorgides de la crisi pandèmica, afavorir que 
totes les famílies tinguin garantits els subministraments 
bàsics i tirar endavant projectes en diversos àmbits 
per aconseguir el benestar de les persones. 

Millorar el problema de l’habitatge ha de ser la 
porta d’accés a tota una sèrie de drets que reclama 
la població. Per això, tot i no tenir les competències 
en matèria d’habitatge, volem crear una oferta 
d’habitatge públic accessible, fomentar la rehabilitació 
d’immobles i incrementar la borsa de lloguer social. 
La ciutadania necessita solucions i fets tangibles, 
per aquest motiu hem de formar una unitat d’acció 
i treballar plegats en benefici de totes i tots.

L’alcalde
Antonio Balmón

CORNELLÀ INFORMA / EDITORIAL
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MÁS DE 22 MILLONES DE EUROS 
SE DESTINAN A LA LIMPIEZA Y EL 
MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

El Ayuntamiento de Cornellà destina 22.435.614 € en 
materia de política territorial y espacio público, que 
comprende todos los servicios y ámbitos municipales  
que garantizan la salubridad y el mantenimiento 
óptimo de la ciudad. Ésta es la segunda partida 
más importante del presupuesto local de este 
año, representa el 29,5% del total, y se mantienen 
cantidades similares a las del 2020 en lo que 
concierne a la limpieza viaria y de centros munici-
pales, la recogida selectiva de residuos urbanos, 
el alumbrado público, la conservación de jardines 
y zonas verdes, o el servicio de alcantarillado. 

También se incluye en esta partida el coste que 
supone la desinfección y limpieza diaria de las calles 
y de los espacios comunes, que se ha ido adaptando 
en los últimos meses a las necesidades de cada 
momento para mejorar la protección de la población 
frente a la COVID-19. Así mismo, en este apartado 

estarían las partidas destinadas a aquellos trabajos 
de reparación del mobiliario urbano, semáforos, 
señalización, y los servicios de mantenimiento de los 
edificios municipales y de la deixallería, entre otras. 

En relación con las inversiones, se destinarán 
2.080.500 € para acabar aquellos proyectos urbanos 
iniciados en 2020 que, por culpa de la pandemia, no 
se pudieron finalizar, y el resto a otras actuaciones 
de mantenimiento de la ciudad. Por ejemplo, para la 
renovación de juegos infantiles, el programa de refores-
tación y la reforma del parque situado entre la calle de 
Mossèn Andreu y la calle de Campfaso, se invertirán 
352.000 €. La mejora de equipamientos deportivos 
que prevé la reposición del césped artificial del campo 
de futbol Almeda, las mejoras en las instalaciones del 
campo de Sant Ildefons y reforzar la iluminación del 
campo de Cornellà, entre otros, recibirá una inversión 
de 590.000 €. Mantener en buen estado los centros 

La renovación de parques, jardines, centros 
educativos y equipamientos deportivos 

recibe una inversión de 2 millones de euros
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PARTIDAS DESTINADAS  
AL ESPACIO PÚBLICO:

Recogida de basuras: 
1.623.778 €

Recogida selectiva: 
1.144.288 €

Alcantarillado: 
597.126 €

Limpieza viaria: 
4.998.071 €

Alumbrado público: 
655.472 €

Conservación de jardines  
y zonas verdes: 
2.405.566 €

Reparación de  
mobiliario urbano: 
194.587 €

Limpieza de centros: 
4.210.199 € 

educativos y escuelas bressol supondrá una inversión 
de 598.000 € con el objetivo de renovar los espacios 
interiores y exteriores, como la colocación de ventanas 
nuevas en la escuela Mediterrània o la naturalización  
  del patio de la escuela Suris, por ejemplo.

Para garantizar la rentabilidad del gasto presupues-
tario y de las inversiones, se necesita la implicación 
ciudadana. Es indispensable hacer un buen uso 
de las instalaciones y de los espacios públicos 
para evitar la degradación del entorno, y si se 
detecta alguna incidencia notificarla a través de la 
plataforma A prop teu. Este instrumento de partici-
pación ciudadana diariamente recibe sugerencias 
de mejora de algún elemento público estropeado. 
De esta manera todos podemos colaborar en el 
mantenimiento y la eficiencia de la ciudad. 

Servicios de deixalleria: 
134.400 €



HABITATGE PROTEGIT, BORSA DE 
LLOGUER SOCIAL I REHABILITACIÓ 

D’IMMOBLES, PRIORITATS DE LA NOVA 
POLÍTICA SOCIAL D’HABITATGE 

L’Ajuntament de Cornellà ha 
presentat la nova Política Social 
d’Habitatge per promoure 
actuacions que garanteixin a la 
ciutadania l'accés a l'habitatge, en 
especial als col·lectius amb menys 
recursos i al jovent. El document 
defineix les línies prioritàries per 
crear un parc estable d’habitatges 
socials a la ciutat mitjançant tres 
línies prioritàries: incrementar 
un 61% la reserva d’habitatge 
protegit, rehabilitar immobles 
per millorar-ne la sostenibilitat i 
accessibilitat, i impulsar la borsa 
de lloguer social municipal.

Totes les actuacions estan 
previstes en el planejament 
urbanístic del 2020-2030, d’acord 

amb la realitat de creixement 
territorial i amb la garantia dels 
principis de sostenibilitat ambiental 
i social. Tot i que la competència en 
matèria d’habitatge és exclusiva de 
la Generalitat, la política d’habitatge 
sempre ha format part de l’acció 
del govern municipal, i amb la crisi 
sanitària i econòmica actual, pren 
major rellevància. Aquest context 
ha propiciat dificultats per accedir 
a un pis de propietat, lloguers 
inassumibles, desnonaments, 
immobles buits o ocupats, manca 
de recursos en les polítiques 
sectorials d’habitatge, etc. 

Un altre eix fonamental serà la 
possibilitat de transformar locals 
comercials en habitatges socials, 

així com crear un cens de pisos 
en mans de grans tenidors per tal 
de promoure’n la incorporació a 
la borsa de lloguer social. El nou 
pla va ser aprovat al ple municipal 
del mes de gener amb els vots a 
favor d’En Comú-Movem Cornellà, 
Podemos i el PSC, l’abstenció 
de C’s i el vot en contra d’ERC. 
També, es posa l'accent en la 
necessitat de col·laboració entre les 
administracions, i concretament 
amb el Consorci Metropolità 
de l’Habitatge, en l’emissió de 
propostes que afavoreixin l’accés a 
l’habitatge i que ajudin a la regulació 
del mercat lliure immobiliari. 

Un altre dels objectius de l’Ajunta-
ment és acabar amb les ocupacions 
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L’objectiu és crear un parc d’habitatges 
i garantir-hi l’accés als col·lectius 
més vulnerables i al jovent



CORNELLÀ INFORMA / HABITATGE / Pàgina 7

il·legals de pisos a la ciutat per part 
de grups organitzats que, amb la 
finalitat d’extorsionar famílies en 
situació de vulnerabilitat, ocupen 
habitatges il·legalment per posterior-
ment rellogar-los i especular amb 
l’habitatge ocupat. Amb anterioritat, 
el setembre de 2020, es va aprovar 
una moció per instar el Govern 
a dur a terme un canvi en la llei 
que permetés lluitar de forma més 
efectiva contra aquestes màfies 
i dotés les administracions locals 
de més recursos per actuar-hi. 
També s’ha posat en marxa una 
campanya informativa adreçada a 
les comunitats de veïns per fomentar 
la col·laboració ciutadana en contra 
d’aquest tipus d’ocupacions.

S’INCREMENTARÀ EN UN 61% EL  

PARC PÚBLIC D’HABITATGE PROTEGIT

11.685 CONSULTES 
REALITZADES DURANT 2020
L’Ajuntament centralitza els serveis en matèria 
d’habitatge a través de l’Oficina Local d’Habitatge 
per oferir informació i assessorament en temes de 
contractes, situacions d’impagament, pisos ocupats 
i mediació entre les parts en el contracte d’arrenda-
ment, entre d’altres. En 2020, l'Oficina va gestionar 
11.685 consultes a l'entorn de l'habitatge. A través 
de l’OLH es van gestionar els processos d’inscripció 
per a les promocions d’habitatge protegit que 
s’estan construint al carrer de la Bonavista, a prop 
del parc de Can Mercader (CEVASA, 41 habitatges 
de lloguer), i a l'avinguda de la República Argentina, 
al solar de l’antic cine Pisa (IMPSOL, 75 habitatges) 
o al carrer de Lleó Fontova (FATJÓ, 24 habitatges).

S’INCORPORARAN 

HABITATGES DEL 

PARC ACTUAL 

A LA BORSA DE 

LLOGUER SOCIAL

TRANSFORMACIÓ  

DE LOCALS EN 

HABITATGES SOCIALS

OFICINA LOCAL D’HABITATGE 
 Avellaner, 7
 93 376 31 81
 olh@procornella.cat
 www.olhcornella.cat
 Dilluns i dimecres, de 8.30 a 14.30 h i de 15.30 a 19 h 
Dimarts, dijous i divendres, de 8.30 a 14.30 h
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CORNELLÀ PREVÉ CREAR  
UN PARQUE DE VIVIENDAS  
PROTEGIDAS CON 3.187 PISOS

El plan de vivienda actual abre 
nuevos ámbitos de actuación en el 
parque actual con la voluntad de 
mejorar la oferta social y protegida, 
tanto de compra como de alquiler, 
durante los próximos nueve años. 
El Ayuntamiento ha llevado a 
cabo un estudio para determinar 
la capacidad de edificabilidad 
en la ciudad aún no agotada, al 
mismo tiempo que apuesta por la 
rehabilitación de inmuebles que 
puedan ser incorporados a la bolsa 
de alquiler social municipal. Hasta 

2030, se prevé la creación de 2.943 
nuevas viviendas, a las que hay 
que sumar 100 pisos de la Bolsa de 
Alquiler Social, más una aportación 
de 50 viviendas por convenio con 
la Agència Catalana d’Habitatge 
(ACH), y 94 pisos que forman 
parte del incremento producido al 
margen del planeamiento. En total 
suman 3.187 viviendas, es decir, 
el 61% del suelo residencial será 
vivienda protegida, el equivalente a 
un techo edificable de 259.177 m². 

PLAN DIRECTOR SANT ILDEFONS,  
UN BARRIO EN PROGRESO
La rehabilitación integral de los barrios ha comenzado por 
aquellos más envejecidos, como es el caso del proyecto 
Plan Director Comunitario Sant Ildefons, puesto en marcha 
en 2018, en colaboración con el Consorci Metropolità 
de l’Habitatge y la AMB. A través de este proyecto se 
ofrecen soluciones a los vecinos para rehabilitar fachada y 
cubierta, instalar ascensor o realizar reformas interiores para 
conseguir una mejor movilidad. El objetivo es mejorar el 
confort de las viviendas, dar respuesta a requerimientos 
técnicos de mantenimiento del edificio, actualizar 
instalaciones y adecuarlo estéticamente. Además, el 
plan incluye actuaciones en el espacio público, refuerzo 
del tejido social y cultural y programas para garantizar la 
convivencia y la cohesión social en el barrio. La idea es que 
este modelo se traslade posteriormente al resto de la ciudad.

129 VIVIENDAS DE 
ALQUILER SOCIAL
Otra prioridad es el incremento de la Bolsa de Alquiler 
Social municipal. Esta funciona desde 2015 y, gracias a los 
esfuerzos realizados por el consistorio, actualmente dispone 
de 65 pisos, los cuales son gestionados por la Oficina 
Local d’Habitatge (OLH), que hace la adjudicación a las 
personas en riesgo de exclusión (mesa de emergencia de 
servicios sociales). La bolsa se nutre principalmente de 
viviendas de propietarios privados, a los que se les 
garantiza el 100% el pago del alquiler durante toda la 
vigencia del contrato. Asimismo, se firmó un convenio de 
colaboración con la Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(AHC), por el cual cedieron 26 pisos de alquiler, y se 
dispone de 38 más de titularidad AHC (Cornellà propone 
las familias adjudicatarias). Además, el Ayuntamiento podrá 
beneficiarse de una inversión de 250.000 euros para captar 
unos 25 pisos más para la bolsa durante 2021, al sumarse 
al programa Reallotgem.cat impulsado por la AHC.

259.177 M2  
DE TECHO PROTEGIDO



Las diferentes actuaciones 
contempladas en el planeamiento 
urbanístico, que se prevén desarrollar 
en el periodo 2020-2030, se 
estructuran en cinco ámbitos 
territoriales a partir de los cinco ejes 
verdes que ordenan la ciudad según 
el proyecto Cornellà Natura, a fin 
de garantizar la integración de la 
vivienda en esta estrategia municipal 
de naturalización del entorno urbano. 
Por ámbitos, la mayor parte de los 
pisos protegidos estarían situados 
en la zona de Ribera Salines y 
Centre (1.569 viviendas), seguida 
por el Pedró (420 hab.), la Gavarra 
(275 hab.), Almeda y Famades (359 
hab.) y Suris-Fontsanta (320 hab.).

Ya se ha iniciado el proceso  
de construcción de los primeros 43 
pisos de alquiler protegido en el barrio 
de Almeda, en la calle del Rosselló,
esquina paseo de la Campsa. Estos 
irán destinados a jóvenes, y serán 
construidos por la Fundación Privada 
Salas para la Accesibilidad, aunque el 
sorteo de los futuros inquilinos y el 
precio del alquiler estará gestionado 
por el Ayuntamiento de Cornellà.

320  
viviendas

1.569  
viviendas

359  
viviendas

420  
viviendas

275  
viviendas
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AYUDAS PARA PAGAR 
EL ALQUILER 
A través del OLH también se pueden tramitar ayudas 
para el pago del alquiler (1.430 solicitudes en 2020). 
A mediados de abril se podrán solicitar las ayudas anuales 
para el alquiler 2021 y durante todo el año se mantiene 
abierta la convocatoria para situaciones de especial 
urgencia. La Generalitat ha convocado una línea de 
ayudas para el pago de la deuda de rentas del alquiler 
derivado del impacto de la Covid-19. Más información en: 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/
Prestacionseconomiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge

CINCO ÁMBITOS INTEGRADOS EN CORNELLÀ NATURA

1.430 PERSONAS  
PIDEN AYUDAS PARA EL ALQUILER

PRIMERAS 

43 VIVIENDAS 
DE ALQUILER PROTEGIDO DIRIGIDAS A JÓVENES

LA GAVARRA

ALMEDA - FAMADES

EL PEDRÓ 

SURIS -
FONTSANTA

RIBERA SALINES
- CENTRE

LA GAVARRA

ALMEDA - FAMADES

EL PEDRÓ 

SURIS -
FONTSANTA

RIBERA SALINES
- CENTRE



CORNELLÀ INFORMA / CORNELLÀ HUMANA / Pàgina 10

NOU ACORD DE CIUTAT AMB L’IMPULS  
DE L’AGENDA SOCIAL I URBANA 
PER ENFORTIR LA COMUNITAT 
I AFRONTAR EL FUTUR

L’Ajuntament de Cornellà ha signat 
un nou acord de ciutat, l’Agenda 
Social Urbana per Enfortir la 
Comunitat (ASUECO), amb prop 
d’una quarantena d’agents socials, 
del món educatiu, empresarial i 
sindical i partits polítics munici-
pals. Es tracta d’un full de ruta que 
marca els eixos de desenvolupa-
ment local per als propers deu 
anys, amb la finalitat de treballar per 
aconseguir una ciutat cohesionada, 
viva, sostenible, igualitària i integra-
dora, on ningú no es quedi enrere.

L’ASUECO parteix de la base i 
l’experiència dels anteriors Acords 

Socials (2009-2011/2012-2016 i 
2016-2020), la qual ara s’amplia  
i reformula per atendre les noves 
necessitats sorgides de la crisi 
pandèmica de la Covid-19 i per 
donar impuls a nous projectes que 
permetin avançar cap a un nou 
horitzó cada cop més sostenible, 
humà i igualitari. El document aglu-
tina mesures de caire transversal i 
sectorial amb una vocació integral, 
pensades per enfortir la comunitat 
amb les majors garanties possi-
bles, i reduir l’impacte d’aquesta 
crisi sobre la vida social i sobre 
el futur econòmic de Cornellà.

L’ASUECO comptarà amb un 
plenari constituït per representants 
de cadascuna de les entitats, orga-
nitzacions i agents socials signants 
de l’Acord Social 2016-2020,  
a més de representants de les 
associacions de veïns i veïnes, 
de les associacions de mares i 
pares, del Consell Escolar i del 
Consell de Ciutat. En paral·lel, es 
crearà una comissió permanent 
i consells sectorials de treball. 

125 mesures consensuades per prop de  
40 agents socials i partits polítics de la ciutat
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L’ASUECO recull vuit eixos estratègics fonamentals, que inclouen 
un total de 125 mesures, per donar resposta a les noves necessitats 

de la població i afavorir el progrés social i econòmic de la ciutat. 

VUIT EIXOS FONAMENTALS DE L’ASUECO 

11
POBRESA, ACTUAR PER  
NO DEIXAR NINGÚ ENRERE 
Destaquen el reforç de l’atenció dels Serveis Socials 
municipals a les famílies amb infants en situació de 
pobresa, per garantir els subministraments bàsics, 
assegurar l’alimentació a persones vulnerables o 
atendre les necessitats residencials de persones 
que perden la seva llar, entre d’altres.

22
SALUT, BENESTAR SOCIAL I SOLITUD 

Actuar des de la intervenció social de 
forma transversal per avançar cap a una 

atenció més integral de la persona.

33
GARANTIR UNA EDUCACIÓ IGUALITÀRIA
Promoure l’aprenentatge i la coeducació 
en tots els nivells educatius.

55
ACTIVITAT ECONÒMICA 

Facilitar un entorn per donar suport a autònoms i 
microempreses i impulsar projectes de lluita contra l’atur i 
plans d’ocupació per a col·lectius en risc d’exclusió social.

66
CIUTAT INCLUSIVA I SEGURA
Garantir la igualtat i l’accés de tots els col·lectius als 
serveis municipals amb polítiques de suport a famílies 
en risc d’exclusió social, fomentar i col·laborar en la 
generació de programes de millora de l’ocupació 
dels joves o de persones de més de 50 anys. 

77
CORNELLÀ NATURA 
Aquest projecte que ha permès la transformació de 
la ciutat per fer-la més verda i amable continuarà 
sent una de les línies de creixement futur. 

88 HABITATGE

Establir fórmules que permetin crear una oferta 
d’habitatge públic de lloguer accessible, fomentar 
la rehabilitació d’habitatges per fer-los més 
accessibles, reconvertir en habitatges locals 
buits, o col·laborar amb altres administracions 
en la promoció d’habitatges de lloguer social.

44
IGUALTAT DE GÈNERE
Desenvolupar mesures que impliquin els 
diferents col·lectius i grups socials per generar 
complicitat i eines que promoguin una igualtat 
real i lluitin contra la violència masclista. 
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47 NOUS NEGOCIS CREATS AL  
CENTRE D’EMPRESES PROCORNELLÀ 
DURANT EL 2020 
El Centre d’Empreses Procornellà ha 
ajudat a crear un total de 47 nous 
negocis que han generat 67 llocs 
de treball durant el 2020, unes xifres 
positives tot i la situació de crisi 
generalitzada com a conseqüència 
de la pandèmia. En total, s’han atès 
478 nous usuaris i 213 emprenedors, 
i s’han elaborat 70 plans d’empreses.

De les 47 empreses creades, 
22 han estat constituïdes a través 
del Punt d’Assessorament a 
l’Emprenedor, fet que demostra 
l’arrelat esperit emprenedor 
que potencia l’autoocupació i la 
creació de noves oportunitats de 
negoci. De la mateixa manera, s’ha 
acompanyat més d’un centenar 
d’empreses en el seu procés de 
creixement i consolidació, així 
com el seguiment de negocis ja 

constituïts, oferint-los ajuda en 
la gestió de tràmits comptables, 
fiscals, laborals, mercantils i, fins i 
tot, donant suport en processos de 
selecció de personal. De fet, des del 
Centre s’ha ajudat a aconseguir més 
d’un milió d’euros en finançament 
per a 17 empreses, cinc de les 
quals a través de microcrèdits.

134 EMPRESES ALLOTJADES
Respecte a la modalitat d’allotjament 
en les instal·lacions, tant del Centre 
com del Viver d’Empreses, s’ha 
tancat 2020 amb 134 empreses 
allotjades en qualsevol de les 
seves modalitats (naus, despatxos, 
coworking, etc.) amb una taxa de 
supervivència als tres anys de les 
empreses assessorades i allotjades 
del 81%. Així mateix, durant 2020, 

s’han mantingut les activitats de 
formació i assessorament: un 
total de 91 cursos organitzats, 
amb més de 1.500 assistents.

El Centre d’Empreses està 
vinculat a l’empresa municipal 
de promoció social, urbana i 
econòmica, Procornellà, i té com a 
finalitat crear i mantenir ocupació 
fomentant l’emprenedoria i donar 
suport a la creació i consolidació de 
noves activitats, a través de sis línies 
d’actuació: organització d’activitats 
i formacions, lloguer d’espais, 
suport a l’emprenedoria, suport a 
les empreses, gestió del programa 
d’acceleració de startups Cornellà 
Open Future i gestió del servei 
Reempresa per a la compravenda 
d’empreses ja existents.

Consulteu la informació dels serveis  
i les activitats formatives programades a 

 www.centredempresesprocornella.cat

47
Els participants del Cornellà 
Open Future van optar als Premis 
Metropolitans a la Innovació 2020.
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L’Ajuntament de Cornellà ha posat 
en marxa una eina per consultar 
i presentar ofertes de feina en 
línia a través del web municipal. 
La nova borsa telemàtica respon 
a les necessitats d’adaptar el 
servei de recerca de feina als 
nous canals, amb l’objectiu 
de millorar l’ocupabilitat i 
aconseguir la inserció efectiva de 
la ciutadania que està en procés 
de cerca activa d’ocupació. 

La ciutadania podrà fer els 
tràmits còmodament des de casa, 
sense haver de desplaçar-se, una 
solució ideal en l’actual context de 
pandèmia. Es podran consultar les 
ofertes laborals vigents i donar-s’hi 
d’alta. Un equip tècnic especialitzat 
validarà les candidatures de les 
persones que s’inscriguin a les 
ofertes, per tal de comprovar la 
idoneïtat dels llocs de feina als quals 
s’han presentat, i se’ls informarà via 
correu electrònic de l’estat del tràmit. 
Pel que fa a les empreses, podran 
publicar ofertes de feina a la Borsa, 
que seran igualment validades, i, 
fins i tot, podran generar un espai 
personal d’empresa mitjançant 
el qual podran fer el seguiment 
dels processos de selecció.

Tot i aquest nou canal, el 
Servei d’Intermediació laboral 
de l'Ajuntament està disponible 
per atendre qualsevol consulta 
telefònicament o de forma 
presencial, amb cita prèvia. 

APUNTA’T A LA BORSA  
DE TREBALL EN LÍNIA 

COM ACCEDIR-HI? 
Heu d’estar inscrits prèviament a la Borsa de Treball, si no ho esteu 
també es pot fer via web. La primera vegada que feu el procés 
rebreu un mail de confirmació amb les vostres claus d’accés. 
Per accedir a la Borsa de Treball haureu d’entrar al web municipal:
www.cornella.cat/ca/treballar-a-cornella 

  Departament de 
Polítiques d’Ocupació 

 Parc de Can Mercader. 
Carretera de l’Hospitalet s/n.

 93 474 33 99
 ocupacio@aj-cornella.cat

Laborarum és un projecte de l’Ajuntament de Cornellà, dins del programa 
Referents d’Ocupació Juvenil (ROJ), amb la col·laboració d’entitats de la 
ciutat, per millorar l’ocupabilitat del jovent amb jornades i tallers d’orientació, 
acompanyament i seguiment en diferents àmbits. El projecte es va portar 
a terme d’octubre a desembre amb molt bona acollida, i és per això que se 
n’ha organitzat una segona edició tenint en compte la difícil situació laboral 
que estem vivint actualment. Fins al mes de juny es realitzaran uns tallers en 
línia amb inscripció prèvia. 

Consultes i inscripcions a:  rojcornella@aj-cornella.cat  669 989 501

NOVA EDICIÓ DE 
LABORARUM, PER 
A L’OCUPABILITAT 

JOVE

BUSQUES FEINA? 

FUNCIONAMENT DE LA BORSA 

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ LABORAL

#1  
Crea el teu  
perfil d’usuari

#2  
Filtra les ofertes

#3  
Inscriu-te i 
fes el seguiment



LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS,
PRINCIPAL OBJETIVO DE  
LA ACCIÓN MUNICIPAL
Hace un año, el 14 de marzo, se declaraba el Estado de 
Alarma por Real Decreto 463/2020, para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. Desde el 
momento en que se desencadenó la pandemia, el  
Ayuntamiento de Cornellà puso sobre la mesa 
una prioridad: la protección social y la seguridad 
de la ciudadanía. Con celeridad creó la Organiza-
ción Municipal Excepcional (OME) que, durante 
los dos meses que duró el confinamiento, llevó a 
cabo unas 70 acciones para garantizar los servicios 
básicos municipales y proteger a las personas más 
vulnerables, como por ejemplo niños y adolescentes 
en riesgo de exclusión, personas mayores que 
viven solas o beneficiarios de la Botiga Solidària. 

El Ayuntamiento elaboró un plan económico 
excepcional dotado de 3.630.000 €, compuesto 

de medidas fiscales y económicas para proteger 
a las personas y a la economía local. Principal-
mente se trató de asegurar la alimentación y el 
bienestar de los más vulnerables, así como de aligerar 
la carga fiscal congelando algunas de las tasas 
municipales y aportando ayudas al comercio local. 

En junio del 2020, el consistorio aprobaba el 
Plan de Protección Social, con el objetivo de ampliar 
el paquete de medidas desarrollado durante los 
primeros meses de la pandemia. Entre ellas, destaca 
la creación de un fondo de contingencia de un 
millón de euros. Este fondo se utilizó para cubrir las 
necesidades básicas y prioritarias de las personas 
más afectadas por esta crisis, aquellas que ya vivían 
una situación de desigualdad antes del coronavirus.

–COVID-19, UN AÑO DE PANDEMIA—

CORNELLÀ INFORMA / ESPECIAL CORONAVIRUS / Pàgina 14

LA COVID-19 EN CIFRAS (02/03/2021)

La pandemia ha causado más de 2,4 millones  
de fallecidos y más de 112,1 millones de 
personas infectadas en todo el mundo.

Casos positivos acumulados en Cornellà: 6.972

Tasa de defunciones en el Baix Llobregat 2.206

https://dadescovid.cat

PLAN DE CHOQUE  
ECONÓMICO DE  

3.630.000 EUROS

MÁS DE 1.400 TARJETAS-MONEDERO 
PARA SUPLIR LAS BECAS COMEDOR

#yomequedoencasaencornella



MASCARILLA, HIGIENE Y 
DISTANCIA DE SEGURIDAD 

Durante este año también se incrementó la higiene 
y desinfección de las calles y los espacios comunes: 

parques, centros educativos y equipamientos municipales. 
Y se adaptó la señalización en la vía pública para facilitar 

la distancia de seguridad entre las personas, de 1,5 m. 
Aprendimos la importancia de cumplir con las medidas de 
protección: uso de mascarilla, higiene de manos y reducir 

el contacto social, para frenar la expansión de la pandemia. 

APOYO A LA ECONOMÍA LOCAL
De marzo a abril de 2020, se suspendieron las tasas 
referidas a servicios municipales que se cerraron como 
las guarderías municipales, la escuela de música, los 
espacios familiares, etc, junto con las tasas de los 
mercados ambulantes y de las terrazas de aquellos 
establecimientos que no pudieron abrir. Se destinaron 
630.000 € para promocionar y ayudar al comercio local, 
y a través de Procornellà se realizó la campaña de venta 
de 10.000 tarjetas-monedero para apoyar al sector. 

Así mismo, durante el mes de octubre, se aprobaron 
subvenciones para comercios locales, trabajadores 
autónomos y microempresas de la ciudad, y ayudas 
directas (hasta un límite de 500 €) para la restauración 
y centros de estética y belleza obligados al cierre.

PROTOCOLO CONTRA  
LA VIOLENCIA MACHISTA
El confinamiento fue duro para todos y todas, pero 
especialmente para las mujeres que ya vivían una 
situación de abuso por parte de sus parejas. El 
CIRD llevó a cabo un protocolo de actuación en 
situaciones de violencia machista explícitamente 
por la situación de confinamiento, para continuar 
apoyando a las víctimas de manera telefónica y/o 
telemática. Gracias a ello, entre los meses de marzo 
y junio se atendieron 62 nuevos casos de violencia 
machista y también se apoyó a 25 mujeres que 
fueron atendidas por el CIRD por otros temas.

ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS MAYORES

El apoyo a las personas mayores durante los meses 
de confinamiento fue otra de las prioridades para el 

consistorio, que llevó a cabo más de 6.000 llamadas 
para hacerles un seguimiento. También se creó una 
bolsa de voluntarios con más de 200 personas que 

se encargaron de hacer la compra o de recoger 
medicamentos en las farmacias para las personas 

vulnerables y dependientes de la ciudad, y la Botiga 
Solidària repartió bolsas de primera necesidad y comidas 

a domicilio para personas en situación de dependencia 
(unas 3.234 personas atendidas). También, han sido 
las personas mayores y el personal sanitario de las 

residencias del municipio las primeras personas en recibir 
la vacunación anti Covid-19, el pasado mes de enero.
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6.000 LLAMADAS DE SEGUIMIENTO 
A LAS PERSONAS MAYORES
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#REFERENTSJOVES8M
Iniciativa participativa a travès 
del hashtag per visibilitzar 
les joves considerades 
referents en el seu àmbit. 

DIJOUS 25 DE MARÇ
GALA COMMEMORACIÓ 
25 ANYS DEL CONSELL 
MUNICIPAL DE LA DONA 

 L’Auditori  18.30 h
Adreçat a les entitats del Consell 
Municipal de la Dona. Aforament 
limitat, entrada amb invitació.

PÍNDOLES DE LA VIDA 
La Xarxa de Biblioteques de Cornellà 
ofereix tallers en línia: Autodefensa 
feminista (24 de març) i Els videojocs 
i les dones (31 de març). A través 
de la plataforma Instagram 
(@bibscornella), a les 18 hores.

El CIRD (Centre d'Informació i 
Recursos per a les Dones (CIRD) 
és l’espai d’acollida, informació, 
orientació, assessorament i suport a 
les dones del municipi en qualsevol 
aspecte que les ajudi a exercir els 
seus drets com a dones.

Què ofereix? Atenció integral,  
tant social com jurídica i psicològica, 
a les dones que es troben en 
situació de violència masclista. Es 
presta orientació jurídica especia-
litzada i professional a les dones 
davant una problemàtica personal 
derivada de la seva condició de 
dona. I es dona assessorament a les 

dones en situació de violència o de 
discriminació per raó de sexe, tant 
individual com grupalment. 

Durant el 2020 s’han realitzat al 
CIRD un total de 1.247 atencions. 
Una de les funcions de més 
rellevància és l'atenció a les dones 
en situacions de vulnerabilitat i 
especialment en les situacions 
de violència masclista. Durant 
el període decretat per l’Estat 
d’Alarma i fins al 29 de juny, es 
van atendre 77 dones que es van 
adreçar al CIRD per primera vegada, 
62 de les quals es trobaven en 
situació de violència masclista (el 

doble respecte al mateix període 
de 2019). Darrerament, s’han 
potenciat canals en línia i videotru-
cades per no perdre el contacte 
amb la ciutadania en reduir-se la 
presencialitat, i s’ha incrementat la 
difusió de continguts a través de 
les xarxes socials, amb el perfil 
@igualtatcornella. La campanya 
digital engegada fa uns mesos, 
“Cornellà posa la lupa, contra la 
violència masclista”, és un altre 
exemple de com la ciutadania s’hi 
pot implicar des de diferents àmbits 
i posar més atenció en la detecció 
dels diferents tipus de violències.

—CORNELLÀ PER LA IGUALTAT DE GÈNERE—

CONEIXES ELS SERVEIS QUE  
TENS A LA TEVA CIUTAT?

ACTES DEL 8M. DIA DE LA DONA

Teniu més informació a la web: 
www.cornellaposalalupa.cat 
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CONFLICTES FAMILIARS? PARLEM
Parlem-Espai Diàleg és un servei per resoldre 

problemes familiars, en l’àmbit de la família. Una 
eina pública de resolució no judicial que ofereix 

acompanyament emocional, flexibilitat i rigor. 
Sol·licita informació i cita prèvia a través del 

correu electrònic parlem.cornella@gmail.com

FORMACIÓ I TARDES DE LES DONES 
Autoestima, cures emocionals, kit d’anglès, sèries 

feministes, activació de la memòria, vida digital, història 
de la música, novetats literàries, dones il·lustradores… una 

àmplia oferta de cursos gratuïts des de la perspectiva 
de gènere, adreçats a les dones de la ciutat. A més, 

es programen les Tardes de les dones, cicles temàtics 
per gaudir de l’òpera o el cinema el dimecres.

UNIVERSITAT D’ESTIU DE LES DONES
Aquest juliol arriba a la tretzena edició la Universitat 
d’Estiu de les Dones, una oportunitat per gaudir dels 
cursos universitaris especialitzats en perspectiva de 
gènere, organitzats conjuntament per l’Ajuntament 
de Cornellà i la Universitat de Barcelona

GRUPS D’AUTOAJUDA
El CIRD compta amb tres grups d’autoajuda que 
constitueixen un pilar fonamental per apoderar 
les dones en els seus processos vitals: Novadona i 
Espai Dona, grups consolidats i de llarga trajectòria, 
i el grup de recent creació Dimecres Dona.

SUPORT A LES VÍCTIMES  
DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

El CIRD ofereix atenció integral, social, jurídica i 
psicològica a les dones en situació de violència 

masclista o de discriminació per raó de sexe, tant 
individual com grupalment. Se’n fa l’acompanyament 

i el seguiment, així com la derivació i coordinació 
amb la resta de serveis de la ciutat.

JORNADES REIVINDICATIVES
Cornellà organitza xerrades i activitats a l’entorn de 
les diferents diades commemoratives de reivindi-
cació sobre els drets de les dones celebrades al 
llarg de l’any, com ara el 25N, Dia internacional 
contra la violència masclista, o el 8 de març, 
Dia Internacional de la Dona Treballadora. 

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

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

 900 900 120 
Atenció 24 h

 112 
Emergències

Descarrega l’APP  
de Seguretat 
Ciutadana

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

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



Aquesta primavera tornarem a gaudir d’espectacles 
familiars, dansa, contacontes en línia i música a la 
ciutat. Com ja sabeu, de manera segura i responsable, 
seguint les recomanacions per protegir-nos de la 
Covid-19: oferint torns de visites, activitats virtuals, reduint 
l’aforament, controlant la temperatura, etc. Seguiu  
tota l’activitat cultural de la ciutat i subscriviu-vos per rebre 
el butlletí del Què Fer a Cornellà o descarregueu-vos  
l’APP gratuïta des d’aquest QR:

AQUESTA PRIMAVERA  
OMPLIM DE CULTURA LA CIUTAT

DANSA. QUINZENA 
METROPOLITANA

CORNELLÀ ESCENA
 www.entradescornella.cat
 93 377 02 12 (Ext. 1462)
 Consulteu la web per a  
descomptes especials 
i abonaments.

L’AUDITORI
 www.auditoricornella.com
 93 474 02 02 (Ext. 1306)
 Consulteu la web per a  
descomptes especials 
i abonaments.

VENDA D’ENTRADES

Quarta edició d’aquest projecte cultural i participatiu  
de l’àrea metropolitana per fer arribar la dansa  
a tota la ciutadania. 

DIVENDRES 19 DE MARÇ
TRANSMISSIONS DANSA 
Cia. Hop Festival 

 Auditori de Sant Ildefons 
 19 h  Gratuït. Reserva prèvia entrada

Conferència espectacle sobre danses urbanes.

DIUMENGE 21 DE MARÇ
SET DE BALLET 
Cia. Pocket Ballet Barcelona 

 Sala Ramon Romagosa  12 h  5,25€
Set extractes de grans ballets acompanyats d’una 
breu explicació audiovisual. Per a tota la família.

PATRIMONI I BIBLIOTEQUES

FINS AL 9 DE MAIG
MARCA HISPÀNICA.  
LA CATALUNYA CAROLÍNGIA 

  Museu Palau Mercader  
 Diumenges i festius, de 10 a 14 h

EXPOSICIÓ / Història dels comtats 
carolingis, origen de la futura Catalunya.

 www.queferacornella.cat

DANSA. QUINZENA METROPOLITANA
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Per accedir a aquestes activitats, cal portar 
la mascareta, mantenir la distància de 
seguretat, desinfectar-se les mans i respectar 
l’aforament. Els lavabos són tancats.
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VA DE CONTES 
 Instagram de la XBC  18 h

DIVENDRES 19 DE MARÇ  
PARES DE CONTE. A càrrec d’Umpalumpa

DIVENDRES 26 DE MARÇ 
RODA, RODA, MOLINET 
A càrrec d’Umpalumpa

TEATRE I MÚSICA

DISSABTE 20 DE MARÇ
QUEMA LA MEMÒRIA  
Amb The New Raemon 
i Paula Bonet

 Sala Ramon Romagosa 
 20 h  10,50 € (anticipada)

MÚSICA / Espectacle 
poètic i visual.

DISSABTE 20 DE MARÇ 
PUERTAS ABIERTAS. Amb Cayetana Guillén 
Cuervo i el cornellanenc Ayoub El Hilali 

 L’Auditori  20 h  23 € (anticipada)
TEATRE / Basat en un text d’Emma Riverola que ens parla 
de la por, la violència i l'empatia, sota la direcció d'Abel Folk.

DISSABTE 27 DE MARÇ
SALA FLYHARD:  
LO NUESTRO

 Sala Ramon Romagosa 
 20 h  10,50 € (anticipada)

TEATRE

DISSABTE 10 D’ABRIL
MAGA EN CONCERT

 Sala Ramon Romagosa  20 h  10,50 € (anticipada)
MÚSICA / Indie pop nacional. 

DIUMENGE 11 D’ABRIL
COBERTURA. Amb Clara 
Segura i Bruno Oro

 L’Auditori  19 h  
23 € (anticipada)
TEATRE / Una història hilarant 
i tendra sobre l’amor, el 
desamor, l’èxit i el fracàs.

DIUMENGE 21 DE MARÇ 
ELS SUPERHEROIS. 
Cia. Pop per Xics

 L’Auditori  12 h  16 € 
(anticipada)  Gratis amb el 
carnet del Club Super3
Música i teatre per a 
tota la família.

DIUMENGE 4 D’ABRIL 
MARE TERRA. Cia. El príncep Totilau 

 Auditori Sant Ildefons  12 h 
 5,25 €  A partir de 3 anys

Espectacle de titelles inspirat en la naturalesa. 

DIUMENGE 11 D’ABRIL
CORRE, TRUFA.  
Cia. Pentina el gat

 Sala Ramon Romagosa
 12 h  5,25 €

Durant unes vacances a la 
muntanya, la Trufa es perd 
i comença l’aventura.

SORTIM EN FAMÍLIA

“PUERTAS ABIERTAS”, A L’AUDITORI

CONNEXIÓ LECTORA
 Inscripcions a la Xbc  18 h

Els clubs de lectura ara són en línia. T’hi apuntes? 

DILLUNS 29 DE MARÇ  
SI AIXÒ ÉS UN HOME. De Primo Levi

DIJOUS 29 D’ABRIL. ELS AMANTS  
DE CONEY ISLAND. De Billy O’Callaghan

VISITES AL RIU

VISITES AL RIU
 Verge de Montserrat  

(on comença la passera del riu)

DISSABTE 27 DE MARÇ  10.30 h 
Inspecció del Projecte Rius i anellament científic d’ocells. 

DISSABTE 24 D’ABRIL  20 h 
Visita guiada nocturna.

INSCRIPCIONS: http://ajuntament.cornella.cat/inscripcions
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LA UNIDAD DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, 10 AÑOS DE 

PROXIMIDAD Y CONVIVENCIA

La Unidad de Seguridad Ciudadana 
(USC) de la Guàrdia Urbana de 
Cornellà comenzó a operar en el 
2011, con el objetivo de reforzar la 
seguridad ciudadana y mejorar la 
convivencia en el barrio de Sant 
Ildefons, desde el contacto directo 
con los vecinos, las asociaciones 
y las entidades sociales. La USC 
ha ido evolucionando según las 
necesidades de la ciudadanía, 
mejorando los sistemas y las 
herramientas de trabajo, tales como 
la incorporación de un dron que 
permite una vigilancia más rápida 
y efectiva. La Unidad ha formado 

parte de iniciativas como el taller 
de defensa personal para mujeres, 
las actividades de educación 
viaria y el circuito de habilidades 
en la Feria Infantil de Navidad. 

También cabe destacar la 
cooperación con otros cuerpos 
policiales, como Mossos, Policía 
Nacional y Guardia Civil, en 
diversos operativos conjuntos para 
favorecer la seguridad ciudadana del 
municipio. En el 2020, en aplicación 
de la ley de seguridad ciudadana, 
se registraron 826 infracciones.

TRO, EL PERRO POLICÍA 
DE CORNELLÀ
En 2017, se incorporaba a la USC 
un nuevo compañero de cuatro 
patas Tro, un pastor belga malinois, 
especializado en la detección de 
sustancias estupefacientes. Tro ha 
demostrado su eficacia en tareas de 
convivencia ciudadana, como en 
las exhibiciones en la Feria Infantil 
de Cornellà, las visitas a los alumnos 
de la escuela de Educación Especial 
Virolai o su presencia en la campaña 
solidaria “Pels Valents“ y en el primer 
campus de unidades caninas de toda 
España celebrado en Cornellà, en 
2018. También ha sido muy valioso 
en la búsqueda de estupefacientes. 
El pasado año, gracias al trabajo 
de Tro, se hicieron más de 400 
intervenciones por la tenencia 
de sustancias estupefacientes en 
la vía pública y cinco personas 
han sido detenidas por delitos 
contra la salud pública (tráfico 
de drogas). El último fue a finales 
de diciembre en un dispositivo 
conjunto con la Policía Nacional.

PER 
MOLTS 
ANYS!
Felicitats a tots els 
cornellanencs i 
cornellanenques que 
han celebrat el seu  
100è aniversari durant 
aquests mesos.

Mariana 
Carretero 
Berrio  
(20/02/2021)

José Espinosa Santana  
(08/03/2021)

Agustín López Sola-Vera  
(21/02/2021)



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’apro-
va el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, es dóna publicitat al Decret 
d’Alcaldia núm. 842/2021, de 3 de març, d’aprovació de 
la modificació 2 de la delegació general d’atribucions  
de l’Alcaldia respecte la gestió i resolució dels assumptes de  
les seves respectives Àrees d’actuació als membres de la 
Junta de Govern Local.

Decret d’Alcaldia núm. 842/2021 de 3 de març,

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades 
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, poste-
riorment modificat pel Decret núm. 3622/2019 de 5 de 
setembre, es va determinar el règim de delegacions de 
competències d’aquesta Alcaldia en els membres de la 
Corporació durant aquest mandat.

Atès que en aquests moments aquesta Alcaldia conside-
ra necessari efectuar una modificació d’aquest règim de 
delegacions, mitjançant un reajustament de les matèries 
compreses en cadascuna de les diferents Àrees de Pre-
sidència, Economia i Administració, Igualtat i Educació, 
Cultura i Comunicació, i Polítiques Socials, i de crear les 
dues noves àrees de Comerç i Turisme, i d’Esports.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions 
que legalment té conferides,

HE RESOLT

Primer.- Modificar el règim de delegacions de competèn-
cies d’aquesta Alcaldia aprovat per Decret núm. 2494/2019 
de 20 de juny, i posteriorment modificat per Decret núm. 
3622/2019 de 25 de setembre, en el sentit d‘efectuar un 
reajustament de les matèries compreses en les Àrees de 
Presidència, Economia i Administració, Igualtat i Educació, 
Cultura i Comunicació, i Polítiques Socials, i de crear les 
dues noves àrees de Comerç i Turisme, i d’Esports, 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 municipal, aquesta Alcaldia consi-
dera convenient procedir a l’establiment d’un règim de 
delegacions de competències de caràcter general a favor 
dels membres de la Junta de Govern Local, i de caràcter 
especial, a favor de diferents Regidors i Regidores, en ús de 
les facultats 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 Legis-
latiu 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 legislació, 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 pre-
vistos 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 Munici-
pal i de Règim Local de Catalunya, 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 regulen les compe-
tències de l’Alcaldia que no son susceptibles de delegació.

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

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions 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’atribucions 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’ajus-
tar posteriorment 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 i Salut 

REGIDORA: Lidia Gómez Pla  
ÀREA: Joventut i Acció Ciutadana

REGIDORA: Nélia Martínez Gallardo  
ÀREA: Comerç i Turisme

REGIDOR: Enrique Vanacloy Valiente  
ÀREA: Esports

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

Segon.- Aquesta delegació general comportarà, tant la 
facultat de direcció de l’Àrea corresponent, com la seva 
gestió, fins i tot la firma de quants documents de trà-
mit o definitius, 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 Regidora adscrit a l’Àrea:

PER TOTS ELS REGIDORS I REGIDORES 
DELEGATS D’ÀREA

1. Promoció, impuls i proposta dels expedients de con-
tractació 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 relacionades amb l’Àrea d’actuació.

3. Les liquidacions derivades dels actes de concessió de 
tota mena de llicències (urbanístiques, 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 disposició de la des-
pesa i del reconeixement de l’obligació de naturalesa no 
contractual relacionades amb l’Àrea d’actuació. 

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

6. La signatura dels documents comptables d’au-
torització i disposició de despeses i reconeixement 
d’obligacions, amb independència que la competència 
per aprovar aquests actes d’autorització i disposició 
corresponguin 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 resolució correspo-
nents als serveis inclosos en la seva Àrea que, sent potestat 
d’aquesta Alcaldia, no es trobin inclosos com a competèn-
cies 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 delimitació 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 repa-
ració i d’equipaments públics que en cada exercici el 
Pressupost municipal assigni a l’Àrea.

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

3. En relació amb les obres de la seva Àrea la competèn-
cia contractual de les quals correspongui, per delegació 
d’aquesta Alcaldia a la Junta de Govern Local, l’aprovació 
dels Estudis de seguretat i salut, la conformitat dels plans 

de seguretat i salut i els nomenaments de director tècnic 
de les obres i de coordinador en matèria de seguretat i 
salut, excepte que per això sigui necessari adjudicar un 
contracte d’assistència que per la seva quantia 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 potestat 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 comis-
sió de faltes d’obediència a l’Alcaldia.

8. Autoritzar les ampliacions i reduccions dels 
horaris màxims d’establiments públics destinats a espec-
tacles públics i/o activitats recreatives sotmeses a la Llei 
11/2009, de 6 de juliol, així com la realització d’especta-
cles 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.

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’estaciona-
ment per a persones amb mobilitat reduïda. 

12. Resolució de les sol·licituds de llicències i altres auto-
ritzacions, incloses les seves modificacions 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 facili-
tar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

13. Resolució de les sol·licituds de llicències i altres auto-
ritzacions, incloses les seves modificacions i pròrrogues 
posteriors, relacionades amb la tinença d’animals poten-
cialment perillosos.

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

15. Ocupació de la via pública i altres terrenys de propie-
tat pública amb la col·locació de pivots.

16. Concessió de guals.

17. Impuls, gestió, direcció i control dels programes 
dirigits a establir noves formes de gestió dels serveis 
municipals relacionats amb la protecció social i preser-
vació de l’espai públic, en concret el programa d’actuació 
A prop Teu, i els relacionats 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.

· Impuls gestió i direcció del programa i pla d’actuació 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’ac-
tuació per a promoure actuacions de desenvolupament 
econòmic, cohesió territorial i social i, en concret, l’Agen-
da Social i Urbana, per enfortir la comunitat, (ASUECO).

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. 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 el punt 24 anterior, 
correspondran al Regidor Delegat de Participació Ciuta-
dana 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 exer-
cici el Pressupost municipal assigni a l’Àrea.
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2. En relació amb les obres de la seva Àrea la competència 
contractual de les quals correspongui, per delegació d’aques-
ta Alcaldia, a la Junta de Govern Local, l’aprovació dels Estudis 
de seguretat i salut, la conformitat dels plans de seguretat i 
salut i els nomenaments de director tècnic de les obres i de 
coordinador en matèria de seguretat i salut, excepte que per 
això sigui necessari adjudicar un contracte d’assistència que 
per la seva quantia hagi de ser aprovat per un altre òrgan.

3. Planificació del territori, que inclou les figures de plani-
ficació 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 trami-
tació, concessió, modificació, denegació, concessió de 
pròrrogues i expedició de les llicències urbanístiques i 
altres autoritzacions, i el control de l’activitat relacionada 
amb les declaracions i comunicacions de caràcter urba-
nístic previstes al Reglament de Protecció de la legalitat 
Urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig i a 
les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, excloses les 
llicències d’obres majors, així com l’expedició d’aquestes 
últimes, un cop atorgades per l’òrgan competent.

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

7. Rehabilitació urbana i control del deure de conservació.

8. Vist i plau dels certificats de qualificació urbanística, 
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 res-
tauració de l’ordre jurídic infringit.

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

11. Impuls, gestió, direcció i execució de Projectes estra-
tègics i Plans d’actuació integrals relacionats 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’autoritzacions 
d’utilitzacions privatives o aprofitaments especials al sòl, 
vol o subsòl de terrenys demanials de titularitat munici-
pal 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 administratius sancionadors per incom-
pliment de les previsions contingudes al Títol Sisè del 
Reglament General del Servei Metropolità d’abastament 
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 Mer-
cats 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 autoritzacions i llicències urbanístiques vinculades a 
aquestes, assumirà també tot el que es relaciona amb 
els controls periòdics i les revisions de les activitats en 
funcionament, expedirà les llicències d’obertura, els per-
misos i llicències municipals ambientals i les llicències i 
autoritzacions urbanístiques a elles vinculades, així com 
les seves modificacions, un cop hagin sigut atorgades 
per l’òrgan municipal competent i assumirà la potestat 
sancionadora en matèria d’intervenció integral de l’Ad-
ministració municipal en les activitats i les instal·lacions. 

19. Ocupació de la via pública i altres terrenys de propie-
tat pública amb la col·locació de taules, cadires, quioscs 
i establiment de venda de caràcter provisional, així com 
en matèria d’instal·lació de suports de publicitat, col·lo-
cació 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 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.

ECONÒMIA I ADMINISTRACIÓ

1. Aprovar els expedients de contractació de qual-
sevol naturalesa, llevat els de caràcter patrimonial i 

d’atorgament de tota classe de concessions, quan la seva 
quantia no excedeixi dels límits següents:

· Respecte dels contractes administratius d’obres, ser-
veis, 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 conces-
sions, 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 interpretació, 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 corresponents convocatò-
ries, quan aquestes requereixin 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.

12. Vist i plau dels certificats d’altes i baixes d’activitats 
econòmiques.

13. Imposició de sancions (incloent multes) derivades 
d’expedients sancionadors que s’incoïn a partir de l’ 
incompliment de les obligacions tributàries.

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

15. Autorització, disposició i reconeixement d’obligaci-
ons 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’obligaci-
ons en relació a les despeses financeres i amortitzacions.

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

18. Quan es tracti d’actes d’autorització, disposició i reconei-
xement d’obligacions referits a les altres Àrees de delegació 
previstes en aquest Decret, anirà precedit, necessàriament, de 
la signatura dels corresponents documents comptables pels 
regidors o regidores 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 pressupostàries, 
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. Serveis d’informació i atenció a la ciutadania i Regis-
tre d’entrada sortida de documents.

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

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

28. Assessoria Jurídica.

29. Signar les actes del Ple i de la Junta de Govern i dili-
genciar 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.

30. 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 Jun-
ta de Govern Local.

31. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions 
en matèria de responsabilitat patrimonial de competèn-
cia de l’Alcaldia.

32. Ordenació i autoritzacions relacionades amb l’ús 
i transformació de totes les dependències municipals 
afectes als serveis municipals, incloses les que no tenen 
la condició d’equipaments municipals de caràcter social, 
esportiu i cultural.

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

34. Arxiu.

35. Coordinació de processos electorals. 

36. Redacció, i coordinació del seguiment d’aplicació del 
Programa d’Actuació Municipal. 

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

38. Unitat de Transparència.

39. Pla Govern Obert.

40. Resoldre, amb caràcter centralitzat, totes les sol·li-
cituds d’accés a la informació que els ciutadans i 
ciutadanes dirigeixin a l’Ajuntament o als seus ens ins-
trumentals vinculats presents i futurs.

41. La política de seguretat documental i digital.

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

43. 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.

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 delegades a altres àrees.

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

4. Impuls, gestió i direcció de l’Escola d’Humanitats, 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 específi-
cament 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 relacionats 
amb els esplais de la ciutat.

· Gestió dels programes de ludoteques.

8. Coordinació i seguiment de la gestió relacionada amb 
La Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement. 

9. 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.

ÀREA DE POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS 
I COMUNITÀRIES

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

2. Les competències relacionades amb la direcció de 
polítiques en matèria de sostenibilitat, tant respecte dels 
edificis, equipaments i instal·lacions municipals (estal-
vi d’aigua, estalvi i eficiència energètica, mitigació del 
canvi climàtic, ambientalització de les compres i con-
tractes municipals, etc.), com respecte de les accions que 
impulsi l’Ajuntament en relació amb immobles privats.

3. Impuls, gestió i direcció de l’Oficina Municipal d’Efici-
ència Energètica.

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



CORNELLÀ INFORMA / EDICTES / Pàgina 23

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 polítiques acti-
ves d’ocupació.

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

17. 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 10, 11, 12, 13, 
14, 15 i 16 anteriors, correspondran al Regidor Delegat 
de Polítiques 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’actua-
ció 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 equipaments 
públics destinats a serveis culturals, i Sales d’Exposició.

6. Gestió i direcció de les activitats en els edificis públics 
destinats a activitats culturals.

7. Redacció de plans d’actuació d’intervencions, propos-
tes d’activitats, difusió i foment cultural del Patrimoni 
Històric–Artístic.

8. Organització d’activitats culturals i lúdiques.

9. Impuls, gestió i direcció de l’Escola Municipal 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’Inter-
pretació de la Història de la ciutat.

12. Foment de la política lingüística.

13. Seguiment i control de l’aplicació del Reglament 
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’infor-
mes jurídics de la Secretaria General.

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

17. 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.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I SALUT 

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

2. Gestió de les polítiques d’acció social.

3. Direcció i gestió de les competències municipals en 
matèria de Serveis Socials.

4. Coordinació i seguiment de la gestió relacionada 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. Sanitat i Salut pública.

8. Impuls, direcció, seguiment i control dels progra-
mes d’inversions de la Generalitat que es materialitzin 
en obres de reforma, rehabilitació o nova construcció 
d’equipaments sanitaris al municipi.

9. L’exercici integral de les competències d’aquesta Alcal-
dia derivades de la seva potestat sancionadora en les 
matèries següents:

· Vigilància alimentaria, per incompliment de les con-
dicions higiènic sanitàries dels aliments, les aigües de 
consum, els establiments 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 salubritat d’edificis i locals desti-
nats a habitatges o llocs de convivència humana, tales 
com poliesportius, escoles, perruqueries i saunes, cam-
paments turístics, nuclis zoològics, etc.

10. 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.

11. Consum.

12. 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.

ÀREA DE JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA

1. Activitats relacionades amb el món de la joventut, 
en especial pel que fa a la dinamització de les polí-
tiques 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 ser-
veis 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 Comu-
nitària 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.

ÀREA DE COMERÇ I TURISME

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

2. Turisme.

3. 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.

ÀREA D’ESPORTS

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

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

3. 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 Corporació que a 
continuació es relacionen, Regidors i Regidores adscrits 
a les Àrees que així mateix s’especifiquen:

REGIDORS ADSCRITS A ÀREES

REGIDOR: Manel Clavijo Losada 
ÀREA: Regidor delegat de Participació Ciutadana, 
adscrit a l’Àrea de Presidència. 

REGIDOR: Sergio Gómez Márquez 
ÀREA: Regidor delegat de Polítiques Comunitàries, adscrit 
a l’àrea de Polítiques Mediambientals i Comunitàries.

Aquesta delegació específica comportarà l’exercici de les 
facultats atribuïdes amb caràcter general a tots el Regi-
dors i Regidores delegats 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 facul-
tats s’exerciran sota la coordinació 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 reservades 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’arti-
cle 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 matei-
xa 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’hauran 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 dele-
gació, 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 delegació, s’haurà de fer 
constar aquesta circumstància, 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 delegació, que seran 
immediatament executives i presumptament legítimes, 
s’entendran dictades per aquesta Alcaldia com a titular 
de la competència originària, a la qual s’haurà de mante-
nir 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 Enti-
tats 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 qualsevol altre 
impediment dels Regidors i Regidores delegats, assumirà 
directament i automàticament les seves competències 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència ori-
ginària, entenent-se a aquests efectes exercitada la 
potestat d’advocació, en aplicació del que disposa l’arti-
cle 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 compliment del que dis-
posa 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, Funciona-
ment i Règim Jurídic de les Entitats Locals i difondre-la, 
en compliment del Principi de Transparència, mitjan-
çant la seva publicació actualitzada i permanent en la 
Seu electrònica municipal, en compliment del que dis-
posen 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 Informació i Bon 
Govern de Catalunya.

Vuitè.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i 
Regidores afectats i als Caps dels diferents Serveis Munici-
pals, pel seu coneixement 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 resolució en 
la sessió extraordinària que es convoqui per donar 
compliment al que preveu l’article 23.7 del ROM, en con-
cordança 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’Informació Municipal i al Tauler 
d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que dis-
posa 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 com-
pliment 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 desembre, de Trans-
parència, 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 Regi-
dors i Regidores afectats i als Caps dels diferents Serveis 
Municipals, pel seu coneixement i efectes, entenent-se 
acceptades de forma tàcita les noves delegacions de 
competències atorgades a la Regidora d’Igualtat i Educa-
ció, 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 resolució en la ses-
sió 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, 3 de març de 2021.
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En el mes de la mujer trabajadora, dedicamos esta columna a las 
mujeres cuidadoras, para que se sepa en qué condiciones trabajan:

Las Cuidadoras son un equipo de trabajadoras sociosanitarias 
del Ayuntamiento, que visitan a domicilio a vecinos que 
requieren asistencia regular sociosanitaria, para poder llevar 
una vida en condiciones de salubridad y dignidad, siendo el 
paso previo a cuidados residenciales o en casos de limitaciones 
funcionales diversas. Este trabajo no es fácil, y menos en tiempos 
de pandemia. Estas mujeres, recorren la ciudad de punta a 
punta a diario y a cualquier hora del día, para hacer seguimiento 
de los vecinos de Cornellá que requieren este servicio. 

El Sindicato SAD de Cuidadoras Profesionales Municipales 
ha manifestado que el ayuntamiento de Cornellá merece la 
más absoluta desaprobación en la gestión Servicio Público 
de atención Domiciliaria. El diseño del actual modelo de 
atención domiciliaria las tiene trabajando sin orden ni 
concierto, a cualquier hora del día sin respeto a conciliación 
personal ni familiar, contratos temporales en presunto fraude 
de ley, jornadas parciales y salarios que hacen imposible llevar 
a cabo la vida digna de la Cuidadora Profesional Municipal.

El problema radica en entregar la partida económica destinada 
a la gestión de la dependencia a empresas que tienen una falta 
de vocación de servidores públicos. Los usuarios vulnerables 
del servicio ven frustrada una buena gestión del servicio público, 
y las trabajadoras se ven en situaciones inverosímiles.

El afán de lucro de las empresas que ganan las licitaciones 
repercute en los derechos de trabajadoras y usuarios. No 
se pagan desplazamientos, no hay preaviso de jornadas 
que permita a las trabajadoras organizarse en el ámbito 
personal y familiar, falta de calendarios de vacaciones, 
contratos temporales en presunto fraude de ley, etc.

El municipio tiene la plantilla de Cuidadoras Municipales 
dividida bajo dos empresas intermediarias, OPTIMA 
FACILITY SERVICES, empresa multiservicios que está 
provocando el más absoluto malestar debido a las ingratas 
condiciones de trabajo, y la FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ 
A PERSONES DEPENDENTS, que no mejora en absoluto 
las condiciones laborales de una “multiservicio”.

El actual modelo lesiona física y psicológicamente la salud 
y vocación de las trabajadoras, víctimas de un entramado  
económico que las ignora. Muchas cuidadoras denuncian  
situaciones de riesgos psicosociales o casos de “acoso  
laboral” que debe estudiar la corporación municipal  
y erradicados urgentemente.

El lucro a terceros a través de una licitación, con el fin de 
derivar un servicio público sociosanitario, que consiste en 
llevar a cabo los cuidados a personas vulnerables en Cornellá, 
está teniendo un coste en términos humanos inaceptable.

Podemos Cornellá apoya la lucha de las trabajadoras del 
SAD y la remunicipalización del servicio, velando por lo público.

El pasado jueves 25 de febrero, el Grupo Municipal 
de Ciutadans firmó junto con casi 40 entidades y 
asociaciones municipales, empresas y sindicatos, así 
como representantes del mundo educativo y partidos 
políticos, el nuevo pacto de ciudad para los próximos años, 
la Agenda Social Urbana para Fortalecer la Comunidad 
(ASUECO). Esta agenda toma el relevo de los acuerdos 
sociales anteriores (2009-2011, 2012-2016 y 2016-2020) 
que estuvieron basados en el consenso y compromiso 
con agentes sociales, ciudadanía y el Ayuntamiento.

Somos conscientes que ASUECO es un proyecto 
ambicioso y necesitará de un gran esfuerzo común para la 
transformación de nuestra ciudad, una agenda que tiene el 
objetivo de agrupar y dar sentido a todas aquellas políticas 
que deben hacer de nuestra ciudad un referente para el 
futuro. Evidentemente los momentos excepcionales por 
la pandemia de la Covid-19 presentan unos obstáculos 
sin precedentes, una crisis sanitaria, económica y social 
que tendrá consecuencias en retos y problemáticas 
que necesitarán más que nunca a la Administración y 
la sociedad civil para no dejar a nadie atrás. Entre todos 
debemos favorecer las condiciones para hacer de Cornellá 
un espacio con buena calidad de vida, bienestar y que 
combata la pobreza, que permita el acceso a la vivienda, una 
ciudad que favorezca la actividad económica, la llegada de 
empresas generadoras de proyectos y puestos de trabajo, 
un lugar protector del medio ambiente, la sostenibilidad 
y el reciclaje, una ciudad cívica, segura y accesible.

Solamente en una sociedad donde todos podamos 
gozar de los mismos derechos y oportunidades podrá 
ser una sociedad justa e igualitaria. En este sentido y en 
conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora, en el pasado pleno de febrero, todos los 
Grupos Municipales consensuamos una moción conjunta y 
desde Ciutadans reafirmamos nuestro compromiso con la 
lucha por los derechos de las mujeres, y continuar haciendo 
evidente las desigualdades que viven y exigir el íntegro 
cumplimiento de los derechos reconocidos en las leyes.

Todos los 8 de marzo cobran una especial importancia 
porque a la revisión de los logros obtenidos es preciso 
sumar su defensa y su protección. Debemos seguir 
reuniendo esfuerzos, desde la legalidad y la equidad y 
corresponsablemente, hombres y mujeres debemos impulsar 
el camino que permitirá crear y consolidar sistemas basados 
en la defensa de los derechos y libertades fundamentales 
y en la que los Gobiernos Locales debemos asegurar su 
desarrollo para que la igualdad de género sea una realidad. 

Recordad que podéis contactar con el Grupo 
Municipal de Ciutadans a través del correo electrónico 
ciutadans@aj-cornella.cat y en las redes sociales.

¿QUIÉN CUIDARÁ DE LAS 
CUIDADORAS DE CORNELLÁ? VALORES COLECTIVOS

MARI CARMEN LÓPEZ 
Grup Municipal  
de Podemos

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s
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El 8 de març de 2021, es commemora el Dia Internacional 
de les Dones, una data d’homenatge als moviments a favor 
dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent 
evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va 
més enllà d’aquesta data i que hauria d’impregnar tots els dies 
de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i 
cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.

Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les 
discriminacions cap a les dones encara estan presents. 

La crisi humanitària que estem vivint aquest darrer any 
ens obliga a replantejar el món tal com el coneixíem abans 
d’aquesta pandèmia. Quan s’ha pogut aturar bona part del 
sector productiu, el sector dels serveis socials i les cures han 
estat essencials per fer front a aquesta situació d’emergència. 
Paradoxalment, però, es tracta d’un dels sectors amb menys 
reconeixement social i econòmic i majoritàriament feminitzat. 
Això avoca a les dones a situacions de vulnerabilitat crues 
i es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i 
una feminització de la pobresa, entre d’altres. A més, la 
bretxa salarial, que supera el 20%, és una realitat que no es 
tanca i que hem d’abordar per erradicar-la. Això contrasta 
amb l’àmbit educatiu, on les dones representen el 60% de 
les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en 
tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per 
homes. El sostre de vidre i el terra enganxós doncs, encara 
no s’ha superat i segueix limitant les possibilitats d’ascens  
i desenvolupament de les dones.

Darrerament, s’ha evidenciat més intensament, l’existència 
de violències en l’àmbit laboral, familiar i de la parella. I hem de  
combatre-la, erradicar-la.

Cornellà, ha estat un referent en la lluita contra les 
desigualtats, com bé detalla la moció del 8M que vam signar 
conjuntament els partits amb representació a l’Ajuntament. 

Esquerra Republicana vam signar aquesta moció i alhora 
vam presentar esmenes, i pot semblar contradictori, però no 
ho és. Compartim el que s’hi reflexa i es demana als acords. 
La vam signar per reconeixement i per consideració a totes 
les entitats de dones que conformen el Consell de la Dona  
de la ciutat. Però vam presentar esmenes perquè aquesta 
moció hauria d’haver estat consensuada i no ha estat així.  
No hi ha hagut un debat previ, ni s’ha negociat.

La nostra voluntat ha estat i continua sent, la de fer 
propostes constructives i en benefici de la ciutadania. 

La feina no s’atura, ens queda molt camí per recórrer 
per arribar a una igualtat efectiva. Apel·lem a la mobilització 
a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per 
seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que  
faci de la República Catalana una República Feminista de 
dones i homes lliures.

Tradicionalment, la nostra ciutat ha plantat cara a diferents 
crisis, ja fossin aquestes econòmiques, polítiques o socials.  
De manera decidida sempre ha sabut articular consensos  
i acords entre diferents agents, institucions i entitats per  
trobar recursos i aliances capaces de fer front a les vicissituds  
que el món actual ens ha fet patir en diferents moments  
de la història recent.

Tot i que el nostre esperit combatiu i solidari es remunti  
ben enrere, ja des de l’últim terç del segle passat, no cal  
que anem tan lluny per trobar exemples de la resolució i la 
solidesa amb què el nostre teixit social ha sabut suportar  
i cercar solucions a greus dificultats. 

Arran de la crisi financera del 2008, que ens va sumir 
en un terrible sotrac econòmic i laboral, es va vertebrar 
l’Acord Social contra la Crisi a Cornellà de Llobregat, 
impulsat des de l’Ajuntament, junt amb grups polítics 
municipals, agents socials i diferents entitats ciutadanes. 

L’avaluació positiva de l’Acord ens dugué a renovar-lo 
en 2012 i 2016, incorporant-hi mesures per encarar nous  
problemes, però també, al capdavall, per assumir nous reptes,  
noves fites que ajudessin a mantenir el ferm posicionament  
que la ciutat havia emprès davant el canvi de cicle  
que es constatava.

Evocar el passat, afrontar el present, però, sobretot encarar 
el futur. Amb aquesta vocació es refon ara l’ASUECO, l’Agenda 
Social i Urbana per Enfortir la Comunitat, que impulsa 
l’Ajuntament i on hi prendran part prop d’un centenar de 
participants per reflexionar de cara a nous desafiaments  
de la nostra societat.

Un espai de reflexió i diàleg, de consens, on ara 
comencen a caminar prop de 40 agents implicats del món 
educatiu, social, empresarial i sindical, el paper dels quals 
serà treballar des de la corresponsabilitat en l’impuls de 
projectes, així com vetllar pel desenvolupament i seguiment 
de les 125 mesures contemplades en el document marc. 

Aquests integrants, conjuntament amb l’Ajuntament, 
han consensuat un document que recull 8 eixos estratègics 
amb propostes per combatre la pobresa, per actuar sobre 
la salut, el benestar social i la solitud. També seguirem 
avançant vers la construcció del futur local mantenint 
una educació de qualitat, lluitant per la igualtat de gènere, 
defensant l’activitat econòmica, apostant per una ciutat 
verda i sostenible, i per una ciutat inclusiva i segura.

En definitiva, actuar per enfortir la ciutat, i més quan 
vivim un moment en què la pandèmia ens deixa un 
munt d’incerteses i dificultats. Davant d’elles només 
podem actuar perquè ningú no es quedi enrere. 

Ja sabeu, ens podeu escriure a psc@aj-cornella.cat,  
o, amb mascareta, ens veiem per la ciutat. 

RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

8 DE MARÇ CADA DIA ACTUAR PER ENFORTIR CORNELLÀ

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC
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PREINSCRIPCIONS  
ALS CENTRES EDUCATIUS 
Durant aquestes setmanes, els centres educatius  
de Cornellà duen a terme jornades de portes 
obertes per donar a conèixer les seves instal·lacions 
i el seu projecte educatiu per al curs 2021-2022. 
Les preinscripcions per als ensenyaments 
d’educació infantil de segon cicle i primària s’obren 
del 15 al 24 de març. Pel que fa a l’educació 
secundària, les dates són del 17 al 24 de març, 
i per a la resta d’ensenyaments no obligatoris, 
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, són de 
l’11 al 17 de maig, i per als cicles de grau superior, 
del 25 al 31 de maig. Tota la documentació 
necessària a https://preinscripcio.gencat.cat

MARÇ/ 
ABRIL
http://agenda.cornella.cat

CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

DONES; TREBALLS, CURES, 
DESIGUALTATS

El 8 de març la societat civil i els grups polítics de Cornellà 
van tornar a commemorar el dia de la dones treballadores. 
Des d’En Comú Movem Cornellà aquest any hem volgut 
destacar el paper fonamental de les dones durant aquest any 
de pandèmia, d’emergència sanitària i confinament. Aquesta 
crisi ha posat de manifest, més que mai, la importància dels 
treballs de cures a la nostra societat i com segueixen sent 
les dones les que majoritàriament atenen aquests treballs. 

Ho hem dit molts cops, la incorporació de la dona al 
mercat de treball no ha implicat que aquesta deixi de treballar 
a casa. Segueixen cuidant i atenent als més petits i als més 
grans de la familia, a les persones dependents i s’encarreguen 
majoritàriament de les tasques de la llar. Les dones segueixen 
carregant tot aquest pes sobre les seves esquenes.

I tot això patint les desigualtats i les discriminacions. 
Cobrant menys que els homes per les mateixes feines, patint 
l’atur i la precarietat laboral, patint la discriminació a l’hora 
d’accedir a llocs de lideratge i promoció social i patint, sobretot, 
la violència del masclisme i el patriarcat. Perquè, tornem a dir-
ho ben clar: la violència sí té gènere i les discriminacions també.

Les dones han representat imatges iconiques d’aquesta 
crisi: treballadores a les residències en condicions precàries 
i sense els equips de protecció ni els protocols adients, 
treballadores de la llar que es queden sense ingressos ni 
prestacions, caixeres de supermercat al peu del canó quan tots i 
totes ens havíem de quedar a casa, i dones teletreballant desde 
casa, connectades a la pantalla mentre cuidaven dels fills o filles. 

Per tot això, calen polítiques feministes, cal actuació des de 
les administracions per lluitar contra les discriminacions, cal seguir 
avançant cap a la igualtat entre homes i dones. És imprescindible 
avançar cap a un repartiment dels treballs de cures de forma 
més equitatiu. També és urgent dignificar els llocs de treballs 
feminitzats i generar oportunitats de progrés per a les dones. 

També ens preocupen les afectacions d’aquesta crisi sobre 
altres col·lectius, com el jovent i la gent gran. Recentment des 
d’En Comú Movem Cornellà hem generat una reflexió amb 
els i les més joves que ha donat per resultat una publicació 
amb les reflexions i inquietuds de joves de Cornellà. 

Els i les joves han patit també la suspensió d’activitats 
i d’espais d’entreteniment, han vist alterats els seus 
plans i mètodes d’estudi, pateixen la precarietat laboral i, 
evidentment, també han patit la pèrdua d’éssers estimats 
o la complicació de la situació socioeconòmica de la llar. 

Les persones joves, igual que la gent gran, no poden 
ser les grans oblidades d’aquest país. Catalunya necessita 
impulsar polítiques públiques potents que abordin les 
problemàtiques de joves com les de Cornellà. La nostra 
societat no es pot permetre prescindir del futur, i el futur 
recau en la joventut, i donar suport les nostres joves no 
és un objectiu, sinó una prioritat per poder avançar.

TORNEN LES NITS INSÒMNIA 
EN FORMAT VIRTUAL 
La 14a edició del programa juvenil d’oci nocturn 
torna en format virtual. Tots els dissabtes de març, 
fins al 24 d’abril, trobareu un ampli ventall d’activitats 
gratuïtes organitzades pel Departament de Joventut 
en col·laboració amb els Agents Insòmnia, un grup 
de joves sortit del curs de Dinamització Juvenil 
d’edicions anteriors. Hi ha previstes nits temàtiques 
com: Black stories, Coneix tots els secrets sobre el 
te, Ioga, Cercle de lectura, i la recreació del mític 
programa de televisió Vols ser milionari/ària?. 
Informa’t a: trailer@aj-cornella.cat i a les xarxes 
socials: @nitsinsomnia
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L’Ajuntament de Cornellà se suma al Dia Mundial de la Poesia, declarat per la UNESCO 
el 21 de març, per fomentar la creativitat i la literatura a la ciutat. Amb la col·laboració de 
la Xarxa de Biblioteques de Cornellà, s’ha organitzat un programa d’activitats culturals 
durant la setmana del 16 al 21 de març, que es podrà seguir en línia a través de les 
xarxes socials, i un recital híbrid que es farà amb públic a l’Auditori de Sant Ildefons.

CORNELLÀ CELEBRA  
EL DIA MUNDIAL  

DE LA POESIA

19/03/2021

Transmissions Dansa 
20/03/2021

Teatre: Quema 
la memòria
21/03/2021

Entrenament 
Corresolidaris 
(tots els nivells)
26/03/2021

Contes a la XBC
27/03/2021

Anellament d’ocells
28/03/2021

Visita lliure al Museu 
Palau Mercader
04/04/2021

Familiar: Mare terra
10/04/2021

Música amb  
Maga en concert
11/04/2021

Familiar: Corre, Trufa

DIARI

22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20 21

 29  30  31  1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14  15 

ESCOLTA LA  
TEVA RÀDIO

www.radiocornella.cat
 @radiocornella

16 DE MARÇ  19 h
LECTURA POÈTICA 
VIRTUAL amb 
Xavier Simarro

 @bibscornella
 Biblioteques de Cornellà 

Dels escrits del llibre 
“Fràgil” als poemes inèdits 
que fa temps que piquen  
a la porta. 

18 DE MARÇ  19 h
RECITAL POÈTIC 
amb l’Associació de 
Poetes de Cornellà

 @bibscornella
 Biblioteques de Cornellà 

19 DE MARÇ  19 h
POETRY SLAM 
amb Dani Orviz 

 @bibscornella
 Biblioteques de Cornellà 

Actual campió del 
món de Poetry Slam. 
Presenta els poemes 
amb un format dinàmic, 
sorprenent i divertit.

21 DE MARÇ  19 h
RECITAL POÈTIC A L’AUDITORI DE SANT ILDEFONS 

 Auditori de Sant Ildefons 
Hi participaran la poeta Laia Maldonado, el poeta i actor cornellanenc David 
Colomera i les cornellanenques Carla Collado, cantautora, i Paula S. Piedad,  
poeta i coorganitzadora d’aquest acte. També hi seran els slamers 
Ona Salvat, poeta escènica, i Pablowski, artista interdisciplinar.

Aforament limitat, demaneu la vostra entrada a: cultura@aj-cornella.cat

Necessites ajuda per  
als tràmits online?
Truca’ns!
93 475 87 08
De dilluns a divendres de 8 a 20 h
oac360@aj-cornella.cat



www.cornella.cat
Butlletí d’informació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

  SI CIRCULES AMB  
PATINET               COMPLEIX 
LA NORMATIVA

Mentre estiguis circulant,  
no pots utilitzar el mòbil,  
ni portar auriculars

Pots circular per: 
calçades, calçades 
senyalitzades amb 
limitació de velocitat 
30 km/h, carrers de 
plataforma única, 
carrils bici

Has de tenir com a mínim 
15 anys i només hi pots  
circular tu sol

El patinet elèctric es considera  
un vehicle, per tant hauràs  de respectar totes les  
normes de circulació

És obligatori l’ús de 
casc homologat 

25No pots superar els
25 km/h de velocitat

A la nit és obligatori  
circular amb llums i/o  

elements reflectants

No pots circular per: voreres, parcs, places, jardins  

i zones dedicades exclusivament a vianants

No pots circular per: autopistes, autovies,  
travessies, túnels, vies interurbanes o 
vies amb limitació de velocitat a 50 km/h


