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Al ple de gener es va aprovar el document, Anàlisi i Orientació 
de la Política d’Habitatge Social a Cornellà de Llobregat, amb 
el vot favorable de tots els partits excepte ERC.

I per què vam votar en contra? Doncs perquè aquest 
document, entre d’altres, fa una anàlisi de la situació 
habitacional actual de Cornellà, que interpreta que falten 
3.000 habitatges de protecció oficial o socials a la ciutat i 
considerem, que en funció de com s’interpretin les dades, 
realment la necessitat és d’uns 1.600 habitatges.

Hi ha una part de l’anàlisi i diagnosi que compartim, 
i que és necessària per poder saber on som i quina és la 
realitat de Cornellà. Però el document no detalla la quantitat 
de desnonaments, ni reflecteix el moviment poblacional. 
Actualment, a conseqüència de l’elevat preu dels habitatges, 
molts són adquirits per persones de l’àrea de Barcelona, i 
en conseqüència, part de la població de Cornellà, es veu 
expulsada de la ciutat.

Cornellà disposa d’un sòl limitat, que si es fes una correcta 
adjudicació dels usos urbanístics, hauria de cobrir les 
necessitats de la població. En aquest sentit, abans d’aprovar 
la construcció d’habitatges, primer s’hauria de treballar en 
altres aspectes, com posar a disposició els que estan buits 
o destinats a usos secundaris; fomentar la rehabilitació del 
parc actual, i adaptar els locals comercials en habitatges. 
Defensem que s’han d’edificar habitatges de protecció oficial i 
socials, però donant preferència a les actuacions sobre solars 
vacants i infraedificats, abans que fomentar grans promocions 
i construccions faraòniques.

Aprovant aquest document, a més a més, s’està donant 
validesa a tots els projectes urbanístics previstos, inclús el 
Ribera-Salines, que nosaltres no compartim. Es necessita més 
habitatge social a Cornellà, però no a canvi de construir fins 
a l’últim metre quadrat de la ciutat, hem de trobar l’equilibri 
entre la necessitat d’habitatge, equipaments i zones verdes.

També vam presentar una moció conjuntament amb 
Podemos per crear una taula de treball, per consensuar les 
propostes a traslladar al Pla Director Urbanístic Metropolità en 
l'àmbit de Cornellà. Un pla que determinarà l'ordenació del 
territori en les pròximes dècades. Però, com ja és habitual, el 
PSC va votar en contra, impedint la seva aprovació, negant 
així la participació de la resta de partits i de la ciutadania.

Ja fa anys que veiem com Cornellà és la ciutat del totxo, 
on, per molta propaganda que es faci del Cornellà Natura, 
realment no hi ha interès per part dels que governen per 
naturalitzar la ciutat. Si seguim a aquest ritme, en poc 
temps la ciutat podria quedar totalment saturada i amb una 
densitat de població i nivells de contaminació irreversibles. 
Aquest no és el nostre model de ciutat, i continuarem 
defensant una planificació lògica i sostenible en la 
construcció d’habitatge.
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Los recursos del Ayuntamiento los destinamos a tener una 
ciudad en la que nadie se quede atrás, donde se protege a los 
más vulnerables, una ciudad que se sigue transformando con 
el Cornellà Natura, una ciudad que cuida su entorno urbano 
con el mantenimiento del espacio público, y que garantiza la 
convivencia con las políticas de seguridad.

Estas son nuestras prioridades y a esto destinamos el 
presupuesto municipal. Para 2021 asciende a 85.435.741 €, 
una cifra que alcanza los 108 millones, sumando las empresas 
municipales (Procornellà y Tecsalsa) y el Instituto Municipal 
de Radiodifusión.

Si queréis ver de manera clara como se distribuye nuestro 
presupuesto, de donde vienen los ingresos y a qué se 
destinan los gastos, tenemos una herramienta digital en la 
página web que os ayudará de manera transparente a ver a 
qué se destinan los recursos del Ayuntamiento de Cornellà.

Son unos presupuestos para hacer frente a la situación de 
incertidumbre económica actual, con recursos para el empleo 
y la actividad empresarial, para el gasto en acción social 
que proteja a las personas más vulnerables y la cohesión 
de la ciudad. Se trata de ser prudentes, con el objetivo de 
garantizar la asistencia a las personas más afectadas por la 
crisis, consolidar los servicios municipales y mantener el 
nivel de desarrollo de Cornellà sin endeudarnos.

Tendremos medidas sociales paliativas con nuevos planes 
de empleo o la dotación de un millón de euros para el Fondo de  
Contingencia. Destinaremos recursos a iniciativas sociales y  
al tejido comercial para conseguir que la reactivación de la  
actividad económica se produzca lo más rápido posible 
cuando termine la crisis sanitaria.

Otro pilar fundamental es la protección y el mantenimiento 
del espacio público, para evitar su degradación. Además del 
gasto del mobiliario urbano, juegos infantiles, reparaciones en 
la vía pública, mantenimiento de la jardinería y el servicio de 
limpieza y recogida de residuos, destacan las inversiones para 
mejorar las instalaciones deportivas y educativas de la ciudad. 

La seguridad es también parte básica de este presupuesto. 
Parar garantizar la convivencia invertiremos en la modernización  
de la Guardia Urbana y aumentará la plantilla. 

Continuaremos con el Cornellà Natura, caminando hacia 
un entorno más verde, más amable, más sostenible y en 
definitiva más saludable, este es otro de nuestros pilares. 

En resumen, tenemos claras nuestras prioridades: 
defenderemos a las personas, con protección a los más 
vulnerables, mantenimiento del espacio público, seguridad e 
impulso al proyecto Cornellà Natura.

Ya sabéis, nos podéis escribir a psc@aj-cornella.cat, o, con 
mascarilla, nos vemos por la ciudad.
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