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En el pasado pleno de octubre se trataron los presupuestos 
municipales y los impuestos y tasas que vamos a pagar los 
cornellanenses el próximo año. Este pleno es uno de los 
momentos más importantes del año en la política municipal, 
aunque el Equipo de Gobierno no lo piense así. Entregar 
los presupuestos unas pocas horas antes de la comisión 
correspondiente, y a solo una semana del pleno, imposibilitando 
un correcto análisis para su debate, es una buena muestra de 
ello. Aún y así, tras revisar la documentación, la conclusión es 
que el próximo año, los cornellanenses vamos a pagar más, más 
y más. Y es por eso por lo que nuestro voto fue en contra.

Todos estamos sufriendo aún los efectos de la pandemia 
en lo que se denomina la mayor crisis económica de lo que 
llevamos de siglo, cornellanenses en paro, en ERTE, empresas 
cerradas, negocios familiares cerrados y familias enteras con graves 
problemas para llegar a final de mes. También, el precio de la luz y 
el gas por las nubes ha comportado consecuencias en la cesta de 
la compra. Autónomos y pequeños empresarios, para poder seguir 
adelante, se han tenido que endeudar, hipotecar sus viviendas 
para poder continuar. Se les ha pedido hacer un gran esfuerzo 
aceptando recortes y se les han prometido ayudas que han 
sido insuficientes o no han llegado.

El fin de esta crisis económica NO está a la vuelta de la esquina 
y el Equipo de Gobierno, para acometer sus proyectos electoralistas 
(en el 2023 hay elecciones municipales) decide subir el IBI un 5% y 
las tasas un 2,5%, sin tiempo para que los autónomos, las pymes  
y los cornellanenses puedan recuperarse, sanear sus cuentas y 
ponerse al día de la deuda que se les ha generado. 

Si a esta subida le sumamos el nuevo impuesto del CO2 que 
ha impuesto la Generalitat, la subida del agua casi un 3% y otro 
3% la Tasa de Residuos por parte de la AMB, la subida de las 
bases de cotización y las cuotas mensuales de los autónomos, 
todos vamos a acabar pagando más, más y más. 

Desde el Equipo de Gobierno presumen que Cornellà tiene 
un musculo financiero importante, de los 108M presupuestados 
el 63% son recursos propios, sin operaciones de crédito y el 
resto donaciones de la Diputación y de AMB y se esperan 
recaudar 113M que darán más de 4.5M de beneficio. 

Desde Ciutadans siempre hemos defendido que se tienen 
que pagar impuestos, pero que estos deben ser sensatos y 
ceñirse a la realidad de la sociedad, porque al final, los que 
pagan más no son los que ganan más, son la clase social 
media y los más desfavorecidos.En Ciutadans tenemos claro 
que nuestros intereses son Cornellà y sus habitantes, que sí se 
pueden bajar impuestos y seguir mejorando Cornellà y que los 
presupuestos para el 2022 no son los ideales para la ciudad. 

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

NO A PAGAR MÁS, MÁS Y MÁS

L’increment accelerat del preu d’un bé bàsic per cobrir les 
necessitats quotidianes produeix l’empitjorament de les 
condicions de vida de la classe treballadora, molt precaritzada 
per l’inseguretat laboral, salaris minsos, preus desorbitats 
d’habitatge, retallades continuades als serveis públics, dins 
d’una ombra permanent de pandèmia encara existent que 
preveu un futur de lluita pel canvi. 

Unidas PODEMOS ha aconseguit que el govern de coalició 
aprovi mesures reguladores de preus per a aconseguir reduir 
fins un 20 % la factura de la llum: canvis en el mecanisme de 
subhasta d’electricitat, fixació d’un preu màxim de gas, baixada 
de l’impost especial d’energia elèctrica (de 5 a 0,5 %), establiment 
de subministrament vital a famílies en situació de vulnerabilitat.

Això no és suficient. Les companyies energètiques són 
empreses privades creades per aconseguir el màxim benefici 
per sobre de les necessitats de la ciutadania. Per això, cal 
trobar solucions reals per a la majoria de la població, com: 
la recuperació de la subministradora de titularitat pública, 
com a França, Itàlia o Suècia,juntament amb la implantació 
racional d’energies renovables (solar o eòlica), amb estudis 
mediambientals seriosos per la seva instal·lació, i una 
comercialització a cost assumible, adaptada a les necessitats de 
l’entorn. Aquestes són alternatives energètiques viables enfront 
el canvi climàtic que cal impulsar a tots els nivells territorials.

A l’àmbit local existeixen iniciatives pràctiques que 
mostren el camí a seguir. Unes, són propostes municipals, 
com la constitució de l’operador elèctric de l’Ajuntament de 
Barcelona, o la decisió valenta i moral de l’alcalde de Batres, a 
la Comunitat de Madrid, d’impagament del consum elèctric 
de les instal·lacions municipals. D’altres deriven de col·lectius 
que formen cooperatives de consum. I la més efectiva: 
formació de plataformes reivindicatives i de mobilització,  
en cooperació amb les existents de habitatge, de pensions, 
ecologistes o de sanitat que realitzin manifestaWcions 
o concentracions de protesta i campanyes de pressió 
econòmica. Recordar la lluita contra la pujada del rebut de 
l’aigua realitzada per les AAVV als anys 90.

En l’últim ple de l’Ajuntament es va començar a debatre 
els pressuposts vinents i cal que siguin socials, així ho 
hem fet saber en les nostres intervencions. Han de ser 
uns pressupostos socials, de recolzament a la ciutadania i 
d’empenta a aquelles persones que pitjor ho estan passant. Els 
nostres representant en les diferents institucions necessiten el 
recolzament de la mobilització de la nostra classe. En aquest 
sentit, el fragment del poema de Mario Benedetti cantat 
per Luís Pastor: “con tu puedo y mi quiero, vamos juntos 
compañeros“, és més vigent que mai. 

SÍ SE PUEDE!

PUJADA TARIFES ELÈCTRIQUES:  
MÈS FUSTA PEL TREN DE LA POBRESA

ELISABET GARCÍA 
Grup Municipal  
de Podemos

ISMAEL CIURANA 
Grup Municipal
de C’s
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Para los y las socialistas, gobernar España solo tiene una 
finalidad: mejorar la vida de la ciudadanía, así que os 
voy a detallar algunos ejemplos de cómo avanzamos. 
Cumplimos nuestro programa y avanzamos cuando: 

-Protegemos a trabajadores, autónomos y pymes:  
Con los ERTE, que mantuvieron más de tres millones y medio 
de empleos con ingresos que cubrieron el 70% de su salario. 

-Subimos el salario mínimo interprofesional. Desde la 
llegada del PSOE al Gobierno, la cuantía del SMI ha sabido 
como nunca antes en nuestra historia, situándose en 965€.

-Creamos el ingreso mínimo vital, del que ya se 
benefician más de 800.000 personas —de los cuales, 350.00 
son niños y niñas— para luchar contra la pobreza infantil.

-Aseguramos pensiones dignas a nuestros mayores.
-Modernizamos la economía, reindustrializando: 

Consiguiendo 140.000 millones para financiar el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y destinando 
más de 11.000 millones para políticas industriales. 

-Actuamos frente al reto demográfico.
-Luchamos contra el cambio climático: con una nueva Ley 

de Cambio Climático, un Plan de Energía y Clima, el desarrollo de  
las energías renovables y nuevas políticas de movilidad. 

-Equiparamos los permisos de paternidad y maternidad  
a 16 semanas.

-Combatimos la violencia contra las mujeres, con más fondos 
para el Pacto de Estado contra la violencia de género y la Ley de 
“Sólo sí es sí”, mejorando su protección frente a la violencia sexual. 

-Aprobamos la ley de protección integral a la infancia.
-Reforzamos nuestra sanidad pública y la dependencia, 

suprimiendo los copagos farmacéuticos, impulsando nuevos servicios 
bucodentales, mejorando la atención a la salud mental y aportando 
más recursos para la atención primaria. Incrementando la financiación 
de la dependencia en más de un 23% para ofrecer más dignidad a 
las personas con discapacidad, como hacemos con la reforma del 
artículo 49 de la Constitución para eliminar la palabra disminuido.

-Aprobamos la ley para personas LGTBI, con una ley  
para la igualdad efectiva de las personas trans y para la  
garantía de los derechos LGTBI.

-Apostamos por la educación, con una nueva Ley de 
Educación, una nueva Ley de FP y 2.199 millones de euros 
para becas, la cifra más alta de la historia. Con más de 13.000 
millones para I+D+I y la mayor oferta de empleo público en 
Organismos Públicos de Investigación de los últimos 14 años. 

-Hacemos política de vivienda y emancipación juvenil, 
con el bono de alquiler joven de 250€, una Ley de Vivienda 
y financiando el acceso a la vivienda y la rehabilitación.

Sí, dicho y hecho, cumplimos y avanzamos. 
Ya sabéis, nos podéis escribir a psc@aj-cornella.cat,  

o ¡nos vemos por la ciudad!

 
DICHO Y HECHO

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC

El pressupost és l’instrument econòmic més important 
de l’Ajuntament, on es plasmen les polítiques públiques 
i es prioritzen despeses en detriment d’unes altres. El del 
2022 serà gairebé de 98 M€, 12 M€ més que el del 2021.

Ara bé, hem de tenir en compte que gran part d’aquest 
augment es produeix perquè l’any passat es va fer un pressupost 
de contingència, moltes despeses no es van fer i d’altres es van 
retallar. La situació era d’emergència, estàvem immersos en 
una crisi sanitària, econòmica i social sense precedents. Era el 
moment d’emprendre actuacions i d’atorgar ajuts als sectors de 
la ciutat que més necessitaven la col·laboració de l’Ajuntament. 

I encara patim les conseqüències de la pandèmia i, 
el pressupost hauria de fer front a les necessitats de la 
ciutadania. En comptes d’això, augmenten les taxes amb 
relació a l’IPC, l’IBI en un 2,5% amb caràcter general, i el tipus 
incrementat en un 5%. Moltes famílies han vist reduïts els 
seus recursos, moltes persones estan l’atur i moltes PIMES i 
empreses encara estan fent mans i mànigues per fer front als 
efectes de la pandèmia. No és el moment d’incrementar la 
pressió fiscal. Però el PSC va posar la condició que havíem 
d’acceptar aquest augment per negociar les nostres propostes 
al pressupost, gairebé una trentena, que vam presentar al juliol.

Des d’Esquerra Republicana de Cornellà vam plantejar: 
augmentar les partides en temes socials, a la Botiga 
Solidària, en igualtat, en memòria històrica, incrementar 
el personal de serveis socials, realitzar bonificacions 
específiques per comerç i empreses afectades per la 
Covid, augmentar les campanyes de civisme, neteja, 
ecologisme, respecte animal, feminisme, igualtat, adaptar 
la ciutat a persones amb mobilitat reduïda i adequar les 
instal·lacions esportives que ho requereixin, entre d’altres.

Afirmen que han fet molt durant la pandèmia i que 
pretenen fer front a la crisi provocada per la Covid, però 
en el pressupost de l’any anterior van gastar menys que 
en període electoral. Podríem dir que els pressupostos 
del 2022 són expansius, però en què? Majoritàriament 
en obres, però no en despesa social, ni en àrees com 
polítiques d’igualtat, medi ambient o memòria històrica.

I ara pretenen fer en un any i mig, segons paraules 
del PSC, tot el que no s’ha pogut fer abans. Però, el que 
no s’ha pogut fer o el que no han tingut voluntat política 
de fer? Recordem que el 2023 hi haurà les eleccions 
municipals, i que van preparant el terreny augmentant 
inversions i obres que, potser, no són prioritàries.

Davant de tot el que hem exposat, evidentment, 
només hi podíem votar en contra. S’ha menystingut a 
l’oposició, no hi ha hagut negociació real. Però, com hem 
fet durant la pandèmia continuem a disposició de l’equip 
de govern per arribar a acords, més enllà dels colors 
polítics, en benefici de la ciutadania de Cornellà.

PRESSUPOSTOS 2022 EXPANSIUS. 
REALMENT HO SÓN?

RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM
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CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

EL PRESSUPOST MUNICIPAL  
EN TRES PARAULES.

El Ple Municipal ha aprovat el pressupost de l’ajuntament per a 
l’any 2022. Les grans xifres mostren la robustesa d’un ajuntament 
amb un pressupost de més de 97 milions d’euros, on destaquen 
les polítiques socials i de benestar comunitari amb més de 
21 milions d’euros. Hi ha moltes coses que es podrien destacar 
d’aquest pressupost però podem resumir-lo en tres paraules:

1. Retrobament. Arriba el moment de retrobar-nos, de 
tornar a gaudir de moltíssimes activitats que s’han vist alterades 
a la nostra ciutat. Aquesta reobertura ens portarà dinamisme 
a la nostra economia i al nostre teixit social i ens permetrà 
poder explorar accions innovadores com la matinal d’activitats 
esportives i lúdiques que va tenir lloc el passat 17 d’octubre 
a l’Avinguda de Sant Ildefons. Passarà el mateix amb tota la 
programació cultural de la nostra ciutat, que torna a agafar força 
i que volem que sigui protagonista el pròxim 2022. 

2. Comunitat. Cornellà té el repte d’enfortir la cohesió 
social en un context de canvis regit per l’individualisme 
i l’estrès de la difícil conciliació laboral i familiar. L’acció 
municipal ha d’oferir la seguretat d’una administració oberta i 
propera a la ciutadania, i amb capacitat de resposta. Aquesta 
comunitat que formem tots i totes és una comunitat 
educadora, com demostra aquest pressupost que destina 
més de 9 milions d’euros a educació. També volem ser 
una comunitat d’oportunitats, per això posem èmfasi en 
l’acompanyament de totes les persones que busquen feina  
o que volen reorientar el seu perfil professional. 

Aquesta vocació d’enfortir la comunitat també es tradueix 
en les inversions previstes per aquest 2022, on destaquen 
els recursos per transformar l’Avinguda República Argentina 
i el carrer Bonestar, millorar els accessos al Parc de Can 
Mercader o rehabilitacions per al recinte de Can Bagaria 
on pròximament s’instal·larà l’Escola Municipal de Música. 
Nosaltres seguim aspirant a convertir Can Bagaria en un espai 
amb molta vida i molt ús ciutadà; un espai cívic per al barri 
Padró, i amb possibilitats per a la creació, la cultura i l’art. 

3. Sostenibilitat. Més de 5 milions d’euros destinats 
directament a actuacions ambientals i molts altres destinats 
a elements la millora de la prevenció i gestió de residus, que 
es començarà a posar en marxa els pròxims mesos amb el 
desplegament dels nous contenidors. Durant 2022, hi haurà 
continuïtat en inversions importants com la instal·lació de  
calderes de biomassa a centres escolars, la instal·lació  
de punts de recàrrega de vehicles elèctrics o la subvenció 
per a bars i restaurants de la ciutat que vulguin impulsar el 
repartiment a domicili amb mitjans ecològics com bicicletes  
o motocicletes elèctriques.

Retrobament, comunitat i sostenibilitat. Sortim d’aquesta 
crisi defensant una ciutat de serveis públics de qualitat, 
de drets socials i oportunitats de progrés, una ciutat més 
cohesionada, justa, sostenible i saludable.

ESCOLTA  
LA TEVA RÀDIO

www.radiocornella.cat
 

@radiocornella

BUSQUES UNA  
FARMÀCIA DE GUÀRDIA 
A CORNELLÀ?

SERVEIS

TRÀMITS EN LÍNIA  
SEU ELECTRÒNICA

https://seuelectronica.cornella.cat/

 TRUCA’NS!
935 955 093

TENS DUBTES  
TRAMITANT?

Aquí la trobaràs!

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de data 29 
d’octubre de 2021, ha acordat aprovar les bases particulars 
i la corresponent convocatòria per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva  
per a l’exercici 2021, següents:

PROJECTES I INSTAL·LACIONS D’ASCENSORS EN MATÈRIA  
DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN EDIFICIS PER SUPRIMIR 
LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A L’ANY 2021.

La sol·licitud juntament amb la documentació abans 
esmentada, podrà presentar-se des del dia següent a la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al DOGC i fins 
el 31 de desembre de 2021.

Documentació:
Les bases particulars reguladores d’aquesta convocatòria  
de subvencions, es poden consultar/obtenir a la pàgina web 
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: http://www.cornella.cat.

També es troben a disposició dels interessats al 
Departament de Procediments, Pl. Església, s/n 1a Planta. 
Telèfon: 93.377.02.12.

Fe d’errates: En el Cornellà Informa 384, 
pàgina 15, va sortir per error una imatge que 
no es corresponia amb la notícia publicada. 


