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NUEVOS RETOS,
NOU HORITZÓ
Cornellà debe asumir el reto de desarrollar un gran
proyecto colectivo, innovador y competitivo, en el
contexto de la sociedad de la digitalización, y sin que
las consecuencias de la crisis económica cuestionen
la cohesión social o deje a las familias más vulnerables
en condiciones de desigualdad.
Para conseguirlo, es importante tender puentes
entre las diferentes formaciones progresistas. Y por
eso, hemos empezado el mandato llegando a un
acuerdo por el que PSC y En Comú Movem Cornellà
compartirán el gobierno los próximos años.
Hemos compartido en otras ocasiones la
responsabilidad de gobernar porque somos
conscientes de la pluralidad de la ciudad. Y lo somos
porque, con uno u otro resultado, siempre hemos
hablado, consultado, e intentado llegar a soluciones que
atendieran al máximo de sensibilidades presentes en la
ciudadanía. Hemos hablado y escuchado, y cuando ha
sido posible, llegado a consensos.
Esa pluralidad es histórica, es la que ha permitido
a Cornellà llegar hasta hoy con una significativa
transformación de nuestro entorno desde la llegada
de la democracia. Y esa pluralidad nos seguirá guiando
en las transformaciones que vienen: el desarrollo de
la Cornellà del futuro, en la línia del proyecto Cornellà
Natura –reconocido hace un año, justamente por la
Comisión Europea–, enriquecer el conocimiento de
la ciudad mediante el proyecto Cornellà Humana,
defender el municipio –sus equipamientos, su
espacio público, su convivencia-, y combatir la crisis
económica, luchando por evitar la fragmentación social
y ayudar a los más desfavorecidos.
Sumamos complicidades para reforzar la acción
municipal y superar los retos de ese nuevo horizonte,
a los que nos vamos a enfrentar.

L’alcalde
Antonio Balmón

Cornellà ha d'assumir el repte de desenvolupar un
gran projecte col·lectiu, innovador i competitiu, en el
context de la societat de la digitalització, i sense que
les conseqüències de la crisi econòmica qüestionin la
cohesió social o deixin les famílies més vulnerables en
condicions de desigualtat.
Per aconseguir-ho, és important tendir ponts entre
les diferents formacions progressistes. I per això, hem
començat el mandat arribant a un acord pel qual PSC
i En Comú Movem Cornellà compartiran el govern els
propers anys.
Hem compartit en altres ocasions la responsabilitat
de governar perquè som conscients de la pluralitat de
la ciutat. I ho som perquè, amb un o un altre resultat,
sempre hem parlat, consultat, i intentat arribar a
solucions que atenguessin el màxim de sensibilitats
presents a la ciutadania. Hem parlat i escoltat, i quan
ha estat possible, arribat a consensos.
Aquesta pluralitat és històrica, és la que ha permès
a Cornellà arribar fins avui amb una significativa
transformació del nostre entorn des de l'arribada de la
democràcia. I aquesta pluralitat ens seguirà guiant en
les transformacions que venen: el desenvolupament
del Cornellà del futur, en la línia del projecte Cornellà
Natura –reconegut fa un any, justament per la
Comissió Europea–, enriquir el coneixement de
la ciutat mitjançant el projecte Cornellà Humana,
defensar el municipi –els seus equipaments, el seu
espai públic, la seva convivència–, i combatre la crisi
econòmica, lluitant per evitar la fragmentació social
i ajudar els més desfavorits.
Sumem complicitats per reforçar l'acció municipal i
superar els reptes d’aquest nou horitzó, els quals estem
a punt d’afrontar.
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–MANDATO 2019-2023–

EL NUEVO PLENO MUNICIPAL ELIGE A
ANTONIO BALMÓN COMO ALCALDE
PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS
El sábado 15 de junio se formó el
undécimo consistorio de Cornellà
de Llobregat desde la restauración
de la democracia, y que responde
al resultado de las elecciones
municipales del pasado 26 de mayo.
Antonio Balmón fue reelegido como
alcalde de Cornellà, con el respaldo
de los 14 concejales del PSC, de
los 25 que conforman el pleno.
El resto de grupos representados votó a su propio candidato,
a excepción de En Comú-Movem
Cornellà, que se abstuvo. Balmón
fue proclamado tras la votación
secreta, presidida por una mesa
de edad conformada por Aurora
Mendo (PSC) y Ot Garcia (PSC)
junto a la Secretaria municipal.
La sala de plenos se llenó, así
como otros espacios habilitados
en el Ayuntamiento, y también se
retransmitió en directo por Internet.

Antonio Balmón intervino
para cerrar el pleno, en un
discurso en que agradeció a la
ciudadanía la confianza, y aseguró
“ejercer con la proximidad del
diálogo, actuar con la franqueza
de la responsabilidad cívica,
democrática y comunitaria
que representa para mí ser el
Alcalde de nuestra ciudad“.
De cara al futuro, Balmón
planteó que su principal objetivo
es afrontar y combatir las
desigualdades y la injusticia
social. Asimismo, reivindicó el
papel de la política local en los
tiempos actuales, “de ruido en
las redes sociales, de diálogos
intermediados por soliloquios
quiméricos. Debemos reivindicar
el peso de la proximidad: el día a
día es real, no virtual. La política
local es quien mejor intuye las

necesidades y carencias que se
viven en cualquier comunidad.“
El alcalde explicó que
“actuaremos para evitar que ninguna
persona se quede atrás como
consecuencia de la crisis económica“,
y desgranó propuestas en diferentes
ámbitos, como potenciar la
formación y la lectura para el
crecimiento personal y comunitario, el defender la cohesión social,
garantizando la habitabilidad de los
espacios urbanos y fomentando
la vivienda asequible, así como “la
gestión de los impactos de la crisis
medioambiental, potenciando el
proyecto Cornellà Natura“. También
propuso un “compromiso cívico“, el
fomento de la movilidad sostenible
y la ampliación de los recursos
destinados a la seguridad pública,
la garantía de los derechos cívicos
y el refuerzo de la convivencia.

CORNELLÀ INFORMA / NOU CONSISTORI / Pàgina 5

Balmón:
«Mi principal objetivo es afrontar
y combatir las desigualdades
y la injusticia social.»

INTERVENCIONES DE LOS
GRUPOS MUNICIPALES
Durante el mandato 2019-2023 el
pleno estará formado por cinco
grupos municipales, que tomaron la
palabra antes del alcalde para explicar
su voto. El primero fue Claudio
Carmona, de En Comú-Movem
Cornellà, que subrayó que las
elecciones habían dado como
resultado una clara mayoría social y
progresista de izquierdas en el consistorio. Planteó que su grupo quiere ser
útil a la ciudad desde el pleno, y su
disposición a construir, sumar y hablar
con todo el mundo, participar e influir
para mejorar la ciudad de Cornellà.
Por su parte, Maria del Carmen
López, cabeza de lista de Podemos,
explicó que el objetivo de su grupo
es conseguir que llegue al Ayuntamiento otra forma de hacer política,
y que su voz es plural ya que en su

grupo nadie representa la autoridad,
sino que se trabaja en equipo.
Remarcó que centrarán su trabajo
en llegar donde las instituciones es
difícil que lleguen, y que esperaba
que la mayoría absoluta del PSC no
fuera impedimento para conseguirlo.
El candidado de Ciutadans,
Daniel Martínez, planteó que el PSC
tendrá que reconocer el importante
papel que tiene la oposición en
el juego democrático, e instó
al nuevo gobierno municipal
a buscar consensos. De todos
modos, aseguró que su grupo sigue
creyendo que hay que cambiar las
formas en la gestión municipal, y que
trabajarían con lealtad al Estatut, la
Constitución y el estado de derecho.
La siguiente en intervenir
fue Raquel Albiol, candidata de
ERC. Explicó que su grupo quiere
trabajar por todos y todas las

cornellanenses, sin olvidar nunca
el 1 de octubre ni tampoco la
violencia y la represión, por lo que
defenderán los valores republicanos y los derechos y libertades.
Y planteó que la ciudadanía debe
poder opinar más sobre temas que
afectan significativamente a sus
vidas, en especial para hacer una
ciudad más sostenible y justa.
Finalmente, Emilia Briones,
portavoz del grupo municipal del
PSC, explicó que el resultado de
las elecciones refrendaba que la
acción de gobierno había sido útil,
efectiva, y que avala la responsabilidad para seguir transformando la
ciudad. Asimismo, planteó que en
este mandato buscarán consensos
y acuerdos con los grupos que
quieran compartir ideas, proyectos
y valores porque queda todavía
mucho camino por recorrer.

CINCO GRUPOS MUNICIPALES FORMAN PARTE DEL PLENO
PSC-CP

ERC

C’s

PODEMOS

EC-MC-ECG
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EL NOU EQUIP DE GOVERN
POTENCIA EL DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE DE LA CIUTAT I
L’ATENCIÓ A LES PERSONES
Els grups municipals del PSC i En
Comú Movem Cornellà-En Comú
Guanyem (ECMC) han subscrit un
acord de govern per al mandat
2019-2023, pel qual els dos
regidors d’En Comú s’incoporen
a l’organigrama polític del govern
municipal de l’Ajuntament de
Cornellà, juntament amb els
catorze regidors i regidores
socialistes. Aquest organigrama
distribueix les responsabilitats del
govern en vuit àrees, cadascuna

al càrrec d’un regidor, més
quatre regidors adscrits amb
responsabilitats específiques,
segons el decret signat per
l’alcalde, Antonio Balmón (PSC).
Cal destacar que, de cara a
potenciar el desenvolupament
sostenible de la ciutat, l’àrea de
Presidència incopora la direcció de
programes estratègics i de futur com
són el projecte de transformació
mediambiental Cornellà Natura,
el Pla Comunitari de Sant Ildefons,

el Pla Integral de Fontsanta, així
com la Guàrdia Urbana i les
competències sobre seguretat
pública, transport i mobilitat.
Respecte de l’anterior organigrama,
es posa l’accent en les polítiques
d’atenció a les persones, i així,
s’han creat les àrees específiques
de Participació Ciutadana,
de Polítiques Comunitàries,
i de Comerç i Turisme, i es
reorganitzen algunes atribucions
entre els vuit regidors d’àrea.

EL PSC I EN COMÚ MOVEM
CORNELLÀ SUBSCRIUEN
UN ACORD PEL QUAL ELS
REGIDORS D’AQUESTA
FORMACIÓ S’INCORPOREN
AL GOVERN MUNICIPAL
RETRIBUCIONS BRUTES DELS MEMBRES DEL CONSISTORI MUNICIPAL
Càrrec

Nom

Retribució
anual

Alcalde

Antonio Balmón

71.604,40 €

Primer tinent d’alcalde (dedicació exclusiva)

Antonio Martínez

64.892,58 €

Tinents/tes d’alcalde (dedicació exclusiva)

Emilia Briones, Sergio Fernández, Rocío García,
Claudio Carmona

58.180,78 €

Portaveus dels grups municipals (dedicació exclusiva)

Daniel Martínez

49.900,06 €

Regidors/es delegats/des (dedicació exclusiva)

Ot García, Joana Piñero, Sergio Gómez

53.031,84 €

Regidors/es delegats/des (dedicació parcial)

Lídia Gómez, Enrique Vanacloy, Manel Clavijo,
Nélia Martínez

16.523,92 €

Portaveus dels grups municipals (dedicació parcial)

Raquel Albiol, Elisabeth García

18.360,02 €

Regidors/es de districte (dedicació parcial)

Aurora Mendo, Mercedes Fernández,
Carlos Domínguez

10.097,02 €

Resta de regidors (règim d’indemnitzacións per
assistència a plens i a comissions informatives)

M. Teresa Vidal, Carles Alemany, Estrella Corominas,
Ismael Ciurana, Pedro Millán, M. Carmen López

5.940 €
aprox.

Aquestes retribucions estan congelades des de fa tres mandats, després de la seva disminució aprovada en data 23/07/2010.
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NOU EQUIP DE GOVERN
Antonio
Balmón
Arévalo
(PSC)
Alcalde

Rocío
García
Pérez
(PSC)
Tinenta d’alcalde i
regidora delegada de
l’àrea d’Igualtat i Educació

Lídia
Gómez Pla
(PSC)
Regidora delegada de
l’àrea de Joventut i Acció
Ciudadana

Enrique
Vanacloy
Valiente
(PSC)
Regidor delegat d'Esports

Emilia
Briones
Matamales
(PSC)
Tinenta d’alcalde i
regidora delegada de
l’àrea de Presidència

Antonio
Martínez
Flor
(PSC)
Tinent d’alcalde i regidor
delegat de l’àrea de Política
Territorial i Espai Públic

Claudio
Carmona
Vargas
(ECMC)
Tinent d’alcalde i regidor
delegat de de l’àrea de
Polítiques Mediambientals
i Comunitàries

Ot García
Ruiz
(PSC)
Regidor delegat
de l’àrea de Cultura
i Comunicació

Sergio
Fernández
Mesa
(PSC)
Tinent d’alcalde i
regidor delegat de l’àrea
d’Economia i Administració

Joana
Piñero
Romera
(PSC)
Regidora delegada de
l’àrea de Polítiques Socials

Manel
Clavijo
Losada
(PSC)
Regidor delegat de
Participació Ciutadana
i Regidor del districte II
(Almeda)

Nélia
Martínez
Gallardo
(PSC)
Regidora delegada de
Comerç i Turisme

Sergio
Gómez
Márquez
(ECMC)
Regidor delegat de
Polítiques Comunitàries

Aurora
Mendo
Sánchez
(PSC)
Regidora dels districtes III
i IV (El Pedró i La Gavarra)

Carlos
Domínguez
Rodríguez
(PSC)
Regidor dels districtes V
i VI (Sant Ildefons)

Mercedes
Fernández
García
(PSC)
Regidora dels districtes
I i VII (Centre, Riera i
Fontsanta-Fatjó)

L'alcalde i els
vuit regidors
delegats d'àrea.

CORNELLÀ INFORMA / NOU CONSISTORI / Pàgina 8

EL NOU CONSISTORI
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Partit dels Socialistes de
Catalunya – Candidatura
de Progrés (PSC-CP)
1. Antonio Balmón Arévalo
2. Emilia Briones Matamales
3. Antonio Martínez Flor
4. Rocío García Pérez
5. Sergio Fernández Mesa
6. Aurora Mendo Sánchez
7. Ot García Ruiz
8. Lídia Gómez Pla
9. Joana Piñero Romera
10. Enrique Vanacloy Valiente
11. Mercedes Fernández García
12. Manel Clavijo Losada
13. Nelia Martínez Gallardo
14. Carlos Domínguez Rodríguez

1

2

Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal
(ERC-AM)
15. Raquel Albiol Gilabert
16. Maria Teresa Vidal Llargués
17. Carles Alemany Lluis
18. Estrella Corominas Molleja
Ciudadanos - Partido
de la Ciudadanía (C's)
19. Daniel Martínez Rodríguez
20. Ismael Ciurana Sánchez
21. Pedro Millán Rodríguez

19

24

Podemos
22. M. Carmen López Álvarez
23. Elisabet García Petit
En Comú-Movem Cornellà-En
Comú Guanyem (EC-MC-ECG)
24. Claudio Carmona Vargas
25. Sergio Gómez Márquez
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NOVES PARADES I HORARIS
DE LA DEIXALLERIA MÒBIL
El servei de deixalleria mòbil ha canviat i ampliat les
seves ubicacions durant el mes de juny. Ara, hi ha un
total d’onze ubicacions a la ciutat, i s’anirà desplaçant per
totes elles (veure plànol adjunt) durant tota la setmana.
L'objectiu de l'Ajuntament és facilitar a la ciutadania
que pugui desfer-se dels residus especials amb una
freqüència setmanal. També s'han reorganitzat les
localitzacions perquè siguin més visibles i accessibles.
A aquests punts de recollida de residus especials
s'hi suma la Re-Parada, ubicada al carrer dels

Catalans, 70. En aquest espai s'hi poden portar els
mateixos residus que es recullen a la deixalleria mòbil,
amb horari habitual de dilluns a divendres no festius
de 10.30 a 13.00 hores i de 17.00 a 19.30 h (del 29/7
al 30/8 només obrirà al matí).
Les deixalleries són espais on es recullen residus de
forma separada perque puguin ser tractats adequadament,
especialment aquells que poden ser tòxics. Els residus de
gran volum només s’admeten a la deixalleria fixa (carrer
del Progrés, 18-20), que obre cada dia de la setmana.

Ubicacions i horaris de la deixalleria mòbil
De 9.30 a 13.00 h

De 16.30 a 19.30 h

Dilluns

1. Av. Línia Elèctrica
/ Mn. Andreu

2. Pl. del Pilar
3. Jardins de la Pau

Dimarts

4. Pl. de Catalunya
(cantonada Mn.
Andreu-Miranda)

5. Pl. de la Sardana
/ Pg. Ferrocarrils
Catalans

6. Mercat de Sant
Ildefons

7. Pl. Gandesa

8. Tirso de Molina
/ St. Ferran (Pl.
d'Almeda la Vella)

9. Pl. del Pallars

Dimecres
Dijous

Divendres

10. Pl. de l'Església

1

11. Mercat Marsans /
Mn. Jaume Soler

*Els dies festius no hi ha servei de deixalleria mòbil

9
EL PEDRÓ
FONTSANTA-FATJÓ

7

6

SANT ILDEFONS

11
4

2

LA GAVARRA

3

10 CENTRE

MÉS INFORMACIÓ SOBRE
LES DEIXALLERIES DE CORNELLÀ
EN AQUEST QR

5

RIERA

ALMEDA

8

HORARIOS PARA TIRAR LA BASURA
Cumplir los horarios establecidos para tirar los diferentes tipos
de basura es importante para mantener en buenas condiciones
de limpieza y salubridad la ciudad. Especialmente en verano,
evitaremos molestias y malos olores.
Residuos urbanos (rechazo):
Residuos orgánicos:
Vidrio:

de 20 a 07 h

de 08 a 21.30 h

Cartón y papel:
Envases:

de 20 a 21.30 h

de 00 a 24 h

de 00 a 24 h

Muebles y voluminosos:

de 20 a 21.30 h

Tirar o abandonar residuos
domésticos (bolsas de basura
y otros desechos) en las
papeleras comporta una
sanción de 200 €.
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PARQUES DE CORNELLÀ: ESPACIOS
PARA CONVIVIR Y COMPARTIR
Actualmente los parques públicos de Cornellà se han
convertido en espacios polivalentes y dinamizadores
de la vida saludable, la promoción de la cultura y las
actividades familiares. Son fácilmente accesibles desde
cualquier barrio los parques de Can Mercader, Can Corts,
Rosa Sensat, de la Ribera y el parque del Canal de la
Infanta, más el gran espacio natural del río Llobregat.
El parque de Can Mercader es el gran pulmón de
la ciudad, con cerca de 10 hectáreas de superficie,
es un espacio de convivencia y el núcleo de la
celebración de fiestas populares. Hay abundante
vegetación para descansar al aire libre, espacios
para correr, pasear o ir en bici, un rocódromo y
zonas de juegos infantiles, pero además cuenta
con diversos equipamientos de gran importancia:

el Complex Aquàtic i Esportiu, el Museo Palau
Mercader y el Museo de Matemáticas, por ejemplo.
El resto de parques y zonas verdes, además de
numerosas plazas, incluyen también elementos
de descanso, ocio y sombra que, con la llegada
del buen tiempo, son ampliamente utilizados.
Además, el entorno del río Llobregat y sus caminos
tienen muchos aficionados entre los amantes de
la naturaleza y la practica de deporte al aire libre.
Desde el año pasado están señalizados tres itinerarios
para dar a conocer el entorno rural de Cornellà.
El verano es una época excelente para disfrutar
de los espacios verdes de la ciudad, aunque es
importante recordar mantener las precauciones
necesarias durante las horas de más calor.
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Más información y datos sobre los parques:
http://www.amb.cat/s/web/territori/espai-public/parcs.html
Proyecto Cornellà Natura:
http://www.cornella.cat/ca/CornellaNatura.asp

PARQUE DE CAN CORTS
Situado entre la avenida de Can
Corts y la vía del tren, fue valorado
con un 7,6 en la última encuesta
sobre parques realizada por el
Área Metropolitana. Sus usuarios
destacan sobre todo la tranquilidad
y la proximidad. Es un parque
lineal con grandes parterres de

vegetación arbustiva y un paseo
con pinos que comunica con una
gran cubierta aérea. El parque
está especialmente pensado
para pasear y descansar, ya que
se respira una gran tranquilidad.
Recientemente, se han renovado
el pavimento y las rampas.

TALUD DE LA AVENIDA ALPS
El parque de Rosa Sensat es una de las principales actuaciones incluidas en el
proyecto Cornellà Natura. Además, esta primavera se ha renovado totalmente
el talud que está entre la avenida dels Alps y el barrio de la Gavarra, dando
continuidad al propio parque, ahora mucho más permeable, con nuevos pasos
de peatones y semáforos que han pacificado el tráfico. El talud incluye también
rampas, vegetación arbustiva y flores, y tiene un pipican en la parte superior.
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LOS CASALS
SOCIALES DE
VERANO ATIENDEN
A CERCA DE 400
FAMILIAS
El Ayuntamiento de Cornellà cuenta con la colaboración de
diversas entidades de la ciudad para poner en marcha un año más
un plan de “casals“ sociales durante el verano, que atenderán a
cerca de 400 menores de familias en situación de vulnerabilidad.
Esta iniciativa tiene una doble vertiente: por un lado, es una
acción inclusiva para que estos menores también disfruten de
actividades socioeducativas y de ocio durante el verano, a las
que normalmente no podrían acceder por razones económicas.
Y por otro, garantizan las necesidades alimentarias de menores
en situación de vulnerabilidad fuera del curso escolar, y por
tanto cuando no funcionan los comedores escolares.
Durante el mes de julio, el servicio se incluye en la oferta
regular de la ciudad. En el mes de agosto habrá dos propuestas:
el Casal de Can Padró y el Casal de Sant Ildefons. El Casal de Can
Padró, organizado por diferentes entidades del barrio y el Esplai
Mowgli, con el apoyo económico del Ayuntamiento, tiene previsto
acoger alrededor de 60 menores, mientras que el Casal Sant Ildefons
está gestionado por el Club Infantil y Juvenil Sant Feliu-Sant
Ildefons, con el apoyo de la Fundación Ayuda en Acción y de
otras entidades, y acogerá un total de 50 niños.
El Ayuntamiento de Cornellà gestiona a través de su área
de Servicios Sociales el apoyo a estos casals y la derivación de
los menores que se inscriben en ello, atendiendo a sus
circunstancias familiares.

5
CINCO PATIOS
ESCOLARES PARA JUGAR
Y HACER DEPORTE
Cinco patios escolares abren durante las
tardes de verano para ofrecer un espacio
seguro y adecuado a los menores para
jugar y hacer deporte. Este año están en
las escuelas Sant Ildefons, Ignasi Iglesias,
Montserrat, Suris y Abat Oliba. Abren
todos los días de 17.00 a 20.30 horas
hasta el 10 de septiembre, excepto del
5 al 18 de agosto (ambos incluidos)
en que permanecerán cerrados.
El programa Patis Oberts está
incluido dentro de la campaña Cornellà
pel Civisme para fomentar un uso
compartido y respetuoso del espacio
público. También están abiertos cada día
los espacios deportivos de las plazas de
Europa, de Sant Ildefons y de Almeda la
Vella, y del parque del Canal de la Infanta.

CORNELLÀ INFORMA / CORNELLÀ HUMANA / Pàgina 13

BALANCE POSITIVO Y
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS
DE LA FUNDACIÓ EN 2018
El patronato de la Fundación para la Atención a
Personas Dependientes ha aprobado la memoria
de actividades y económica del año 2018, que
puede consultar en la web www.dependents.cat
En 2018 la Fundación ha atendido casi 5.000
personas, consolidando todas las actividades y
desarrollando nuevos proyectos, como el Espai
Memòria o el Aula Cuidadora. La Fundación,
titular de la Residència Teresa Duran, ha seguido
trabajando de forma conjunta con otras entidades
de la ciudad. Las personas usuarias de todos los
servicios han valorado muy positivamente la
atención recibida por el equipo de profesionales.
El patronato de la Fundación está formado
por el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, la
Diputación de Barcelona, Cruz Roja Española y la
empresa de integración social y laboral Tecsalsa.

En atención comunitaria la
Fundació realizó en 2018

13.133 servicios
Comedor y
“Àpats a domicili“

Servicio de Atención
Domiciliaria
Ayudas Personales
Talleres

9.504

servicios de
comedor y
a domicilio

4.943

personas beneficiarias
Nivel de
satisfacción
beneficiarios:

9,45 pts

195 personas

en residencia
y centro de día
Teresa Duran
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QUÈ FER A
CORNELLÀ:
PLANES
REFRESCANTES
PARA EL VERANO

www.queferacornella.cat

HORARIO DE LA
PISCINA DE
VERANO
La piscina exterior de Can
Mercader abre cada día de
10.30 a 19.30 horas, hasta el 11
de septiembre. Tenéis muchas
modalidades de acceso para
elegir: entrada puntual, abono
de temporada, abono para 10 o
20 usos, o la entrada de horario
reducido de 17.00 a 19.30 h.

Dibuixos: Freepik (www.flaticon.com)

El mes de julio te permite exprimir al máximo la
oferta cultural y musical de la ciudad. Mucho por
escoger y casi todo gratuito, como las Nits d’Estiu,
que llevan actuaciones a lugares emblemáticos, muy
especialmente en el Castell de Cornellà, donde además
de citas de la programación del festival de verano
también están las “Nits de l’Agrupa“, así como el Festival
Dansafolk que organiza la Agrupació Sardanista de
Cornellà desde hace ya más de dos décadas.
Infórmate de todas estas actividades y de muchas
más suscribiéndote al boletín Què Fer a Cornellà o
descargando la APP gratuita en tu móvil desde este QR.

UN LIBRO PARA CADA LECTOR
Otros equipamientos que tampoco cierran en verano:
las bibliotecas Central, Marta Mata y Sant Ildefons
están abiertas hasta el 15 de septiembre, de lunes a
viernes, de 15.30 a 20.30 horas. Además de algunas
actividades de lectura y de ocio, cada biblioteca
de Cornellà mantiene exposiciones divulgativas, y como siempre una
amplísima oferta de libros, revistas, prensa diaria, música o cine, además
de acceso gratuito a Internet. En su web también puedes consultar
las novedades y recomendaciones de lectura para este verano:
http://biblioteques.cornella.cat/seleccio-de-novetats/

CINE FAMILIAR
EN LA XBC

Para las tardes de verano, la Red
de Bibliotecas de Cornellà ha
organizado un ciclo de cine infantil
para público familiar: el primer
“CRITICRIC: cinema per a nins“.
Además de ver una película, nos
divertiremos haciendo de críticos
de cine: después de cada proyección
hablaremos de lo que más nos
ha gustado o nos ha llamado la
atención. “Mai Mai Miracle“, “El
gigante de hierro“, “La revolta dels
contes“, “El secreto del libro de
Kells“… consulta la programación en
http://biblioteques.cornella.cat
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El Castell
Jueves 18 de julio
Concierto lírico

—NITS D’ESTIU 2019—
EL CASTELL
MIÉRCOLES 17 DE JULIO
22 h

MIÉRCOLES 24 DE JULIO
22 h

FLAMENCO BOOGIE
PROJECT COMBO

VIERNES 26 DE JULIO
22 h

NITS DE L’AGRUPA:
MARCEL CASELLAS TRIO

JORDI
GÓMEZ

SÁBADO 27 DE JULIO
22 h
Cantautor
cornellanense.

JUEVES 18 DE JULIO
CONCIERTO LÍRICO

22 h
Con Carles Pachón (barítono)
y Josep Buforn (piano). Dentro
del ciclo “Música als Castells“.

JUEVES 25 DE JULIO
22 h

KARABASH

DANSAFOLK: GRUP COSES
DOMINGO 28 DE JULIO
1 8.30 h

5€

DANSAFOLK: ESBART
JOAQUIM RUYRA DE BLANES

Cinco músicos de Vallirana que
ponen de relieve aspectos del
mundo que estaría bien cambiar.

SÁBADO 20 DE JULIO
22 h

NITS DE L’AGRUPA: ELS
PESCADORS DE L’ESCALA

OTROS ESPACIOS
Parc de Can Mercader
VIERNES 19 DE JULIO
21 h

LOS WISHAS
22 h

BIG MOUTHERS COVERS
Versiones internacionales
en un enérgico directo.

CINEMA A LA FRESCA
Camp de les Aigües
SÁBADO 20 DE JULIO
De 17 a 1 h

JAM IN FEST

REBELMADIAQ “ KUSASI “ MIGUEL
ARRAIGO “ ALEX BASS “ PAULA BU

Plaza de Catalunya
MIÉRCOLES 17 DE JULIO
22 h

TOC TOC

Plaza del Pallars
SÁBADO 20 DE JULIO
22 h

IMPRO HORROR SHOW
Teatro de improvisación.

De Vicente Villanueva
(España, 2017 / Comedia /
En castellano / 95 minutos)

MIÉRCOLES 24 DE JULIO
22 h

EL PASAJERO

De Jaume Collet-Serra
(EUA, 2017 / Thriller / En castellano
/ 104 minutos)
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PROPOSTES CÍVIQUES I DE MEDI
AMBIENT DELS INFANTS DE CORNELLÀ
El Consell dels Infants de Cornellà, un òrgan
consultiu format per alumnes de 5è i 6è de
Primària de les escoles de la ciutat, va presentar
a l'alcalde, Antonio Balmón, les propostes que
han treballat al llarg d'aquest curs escolar en una
reunió el passat 6 de juny. Entre aquestes hi ha
una campanya cívica i de medi ambient, incloent
la reutilització de paper, ampliació de carrils bici,
estalvi d’aigua als parcs, així com incorporar
elements més visuals o atractius per als nens i
nenes petits a passos de vianants i semàfors.
Aquest 2019 és el 30 aniversari dels Drets
dels Infants i els joves membres del Consell
també es van encarregar de fer el pregó de
festa major des del balcó de l’Ajuntament. El
20 de novembre, per al Dia Internacional de
la Infància, es realitzarà un mural i es posaran
bústies en les activitats commemoratives
perquè els nens i nenes participants també
puguin fer propostes per a la ciutat.

CURSOS DE CATALÁN PARA ADULTOS
El Centre de Normalització
Lingüística de Cornellà abre a finales
de verano el período de inscripción
a los cursos de catalán para adultos,
que se realizan en el edificio Roger
de Llúria (carrer Almogàvers, s/n). Será
los días 16, 17 y 18 de septiembre de
10 a 13 y de 17 a 20 horas. Ofrecen
todos los niveles, desde Inicial, Bàsic
y Elemental hasta los más avanzados.
También coordina el programa
de conversación y fomento del
uso social del catalán Voluntariat
per la Llengua. Más información
en el teléfono 93 475 07 86, y en
el facebook CNLdeCornella.

FIESTAS LOCALES PARA 2020
Ya se ha aprobado el calendario de fiestas locales para el año 2020, que
serán los días 1 de junio y 12 de junio. Cada Ayuntamiento puede escoger
hasta dos festivos propios, que en este caso corresponden al lunes de
Pentecostés —al igual que los últimos años—, y al viernes de la Fiesta
Mayor del Corpus. A estos dos festivos hace falta sumarles las doce fechas
comunes a toda Catalunya que aprueba la Generalitat.
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L’INSTITUT
CORNELLÀ ES
DIRÀ INSTITUT
NEUS CATALÀ
L’Institut de Cornellà del barri de Sant Ildefons passarà
a dir-se institut Neus Català, després d’un procés
participatiu amb alumnes, docents, famílies i comunitat
educativa durant el curs que acaba de finalitzar.
Neus Català (1915-2019) va ser infermera i la darrera
supervivent catalana del camp d’extermini de Ravensbrück,
durant la Segona Guerra Mundial. El centre ha subratllat
que “els valors que es poden transmetre des d'una
institució educativa com l'Institut de Cornellà s'adiuen molt
amb els valors pels quals va lluitar al llarg de la seva vida.
Amb el nom de Neus Català simbolitzaríem la voluntat de
construir un món més just. Una persona que representa la
persistència i la perseverança en la lluita per mantenir viva
la memòria contra la intolerància.“
L’any 2015 va ser l’any Neus Català, quan celebrava
el seu centenari, i coincideix amb la creació del centre;
a més va morir el 13 d’abril de 2019, aquest mateix any
en què també ha acabat els seus estudis la primera
promoció d’ESO de l’institut.

Sant Ildefons

INSTITUT
NEUS CATALÀ
Av. de Sant
Ildefons, 24

Gavarra

ESCOLA
MEDITERRÀNIA
Bonavista, s/n

NOVA BIBLIOTECA
PER A L’ESCOLA
MEDITERRÀNIA
El dia 6 de juny l’escola Mediterrània va inaugurar la
seva nova biblioteca, estrenada amb la presència de
l’alcalde, Antonio Balmón. La sala ha estat un projecte
desenvolupat al llarg de tres anys, en què hi ha
participat intensament tant el claustre de professors
com l’AMPA de l’escola del barri de la Gavarra, que
ha subvencionat gran part del material necessari. La
posada en marxa de la biblioteca ha disposat també de
l’assessorament de l’Ajuntament de Cornellà, del Centre
de Recursos Pedagògics i de bibliotecaris de la XBC.

JOVES AMB TALENT EXPLIQUEN
LA SEVA EXPERIÈNCIA ALS INSTITUTS
Durant el curs escolar 2018-2019, el projecte Cornellà Aprèn ha
desenvolupat un ampli programa de microxerrades als instituts
de la ciutat, en què joves de la xarxa de talent —de tota mena
d’àmbits professionals i formatius— van a explicar la seva vivència
personal als joves de l’institut per orientar-los i motivar-los en
l’esforç, el talent i la formació permanent al llarg de la vida. A la
imatge, una de les últimes cites del curs, a l’institut Joan Miró.
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–CORPUS’19–

Aquí teniu un recull d’imatges de la
passada festa major de Cornellà, que ha
servit per donar una fresca benvinguda
a l’estiu. Moltíssima participació en
un Corpus ple d’activitats familiars,
música i festa als carrers de la ciutat.

3

2

4

7

1. Pregó del Consell
d’Infants

1

5

6

8

2. Trobada de gegants
5. Orquesta Mondragón
3 i 4. III Nit de Llums i Selfies 6. Festa Holi al PELL

7. Doctor Prats en concert
8. Castell de focs
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Concert de final de curs
de l’Escola de Música

Nova seu per als
Castellers de Cornellà

Rafael Fernández cierra en Can Mercader
el Festival de Arte Flamenco

Els millors lectors s’emporten
el premi Atrapallibres

La festa de la Ludoteca
omple de jocs la plaça
de Catalunya

Cloenda dels cursos
de formació per a
dones del CIRD

El treball precari, eix de
la XX Fira de la Solidaritat
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–TEMPORADA ESPORTIVA 2018-2019–

1. Basket Almeda

3. CB Cornellà

5. UE Sant Ildefons

2. Bàsquet Femení Cornellà

4. UE Cornellà

6. CD Almeda
8. Club Agility
Cornellà

7. CD Fontsanta-Fatjó
1» El cadet femení ha quedat 4t d’Espanya i 3r de Catalunya, i el
mini femení 1 subcampió de Barcelona, Catalunya i 3r d’Espanya.
2» El mini femení ha quedat campió del seu grup, a l’igual que
l’infantil masculí. 3» El júnior A masculí ha quedat tercer de la final
a 4 del Campionat de Catalunya Interterritorial. L’infantil A masculí
ha obtingut el segon lloc del mateix campionat. 4» El sènior
masculí ha quedat quart del seu grup de Segona Divisió Nacional
B i ha jugat el playoff, finalment sense aconseguir l’ascens. El sènior
femení de la Fundació UE ha ascendit a categoria Preferent.

5» L’infantil A i l’aleví C han quedat en segon lloc de les seves
respectives categories. 6» El sènior masculí ha quedat primer
de Tercera Catalana i ascendeix a Segona. L’aleví C ha estat
campió de tercera divisió del seu grup i també ascendeix.
7» Han destacat les segones posicions de l’aleví B masculí,
a Tercera Divisió, i del benjamí A femení. 8» Dos companys
del club han aconseguit classificar-se per al campionat
d’Espanya de la RSCE. 9» Ascensos de l’equip femení B a 2a
categoria, del masculí D a 3a, i de l’equip de veterans A a 2a.
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Acomiadem l’activitat esportiva amb un repàs del més destacat de la temporada 2018-2019.
Imatges cedides per les entitats i clubs esportius de la ciutat.

9. Club Pàdel Cornellà

10. Esport Ciclista Cornellà

11. Cornellà Atlètic

12. Rugbi Cornellà

13. Fartucs i Bitlles Bowling

14. Club Triatló Cornellà

15. Club Esportiu Barri Riera

16. Kyokukan

10» Entre d'altres activitats, el club ha pres part en una ruta d’aventura
entre Baqueira i Esterri d’Aneu. 11» Al campionat d’Espanya a l’aire
lliure, l’equip femení ha quedat 2n de primera divisió nacional i
ha aconseguit l’ascens. En pista coberta i ruta-marxa individual,
5 bronzes i 6 plates als campionats d’Espanya. 12» Destaca el
treball i evolució de la secció escolar, amb bons resultats en
diferents trobades de nivell sub6, sub8, sub10 i sub12 (el rugbi de
competició s’inicia als 14 anys). 13» Com a gran èxit, classificació
per a als vuitens de final de la Copa Generalitat. Nadia Díaz, segona

al Campionat de Catalunya individual. El club ha disputat per primer
cop la Lliga Barcelona (9è lloc final). 14» Ascens a la divisió d’honor
dels equips masculí i femení en categoria Duatló. Axel Badia ha
quedat subcampió d’Espanya júnior de Triatló Cross. 15» A més
de treballar en la formació de la base i ampliar els equips d’aquest
jove club, l’equip sènior ha guanyat la lliga. 16» Tercer lloc de Jesse
James Anglada López al campionat d’Europa de karate Kyokushin;
tercer i primer lloc d’ell mateix i de Danny Joe Anglada López a
l’All Japan Karate Kyokushin-kan celebrat a Tòquio el mes d’abril.

CORNELLÀ INFORMA / EDICTES / Pàgina 22

EDICTE: En conformitat amb el que disposa
l’article 178 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, es dóna publicitat al Decret
d’Alcaldia núm. 2494/2019, de 20 de juny,
d’aprovació de la delegació general d'atribucions
de gestió i resolució dels assumptes de les seves
respectives Àrees d'actuació als membres de la
Junta de Govern Local.

REGIDORA: Rocío García Pérez
ÀREA: Igualtat i Educació

Decret d’Alcaldia núm. 2494/2019 de 20 de juny,

REGIDORA: Lidia Gómez Pla
ÀREA: Joventut i Acció Ciutadana

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
considera 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 Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb
l’article 67.2 del ROM i altra legislació concordant.
Atès que en conformitat amb la referida 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
previstos per l'article 21.3 de la Llei Reguladora
de les Bases del Règim Local, per l’article 53.3 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de 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 competències 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’ajustar 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.

REGIDOR: Claudio Carmona Vargas
ÀREA: Polítiques Mediambientals
i Comunitàries
REGIDOR: Ot García Ruiz
ÀREA: Cultura i Comunicació
REGIDORA: Joana Piñero Romera
ÀREA: Polítiques Socials

En tot cas, s’entendrà que l’Àrea de l’Alcaldia i la
Sindicatura de Greuges d’aquest Ajuntament,
s’integren en l’àmbit funcional de l’Àrea de
Presidència.
Segon.- Aquesta delegació general comportarà, tant la facultat de direcció de l'Àrea
corresponent, com la seva gestió, fins i tot la
firma de quants documents de tràmit 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 contractació de qualsevol naturalesa, llevat
els de caràcter patrimonial i d’atorgament de
concessions de tota classe relacionats amb
l’Àrea d’actuació.
2. Les certificacions finals i de liquidació d’obres,
inclusiu l’autorització i disposició de la despesa i
el reconeixement de l’obligació simultanis 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 despesa 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’autorització 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.

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

7. Els actes de direcció, impuls, gestió, i resolució corresponents als serveis inclosos en la seva
Àrea que, sent potestat d’aquesta Alcaldia, no es
trobin inclosos com a competències 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.

REGIDOR: Sergio Fernández Mesa
ÀREA: Economia i Administració

Sense perjudici d’això i a efectes de delimitació
de l’àmbit d’actuació de cadascuna de les Àrees.

REGIDORA: Emilia Briones Matamales
ÀREA: Presidència

Correspondran a aquestes, a títol merament
enunciatiu i no exhaustiu, els camps d’actuació i
les matèries següents:
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
1. Gestió, direcció i control de la realització de
les obres municipals de primer establiment,
reforma o gran reparació i d’equipaments
públics que en cada exercici el Pressupost
municipal assigni a l’Àrea.
2. Impuls, gestió, direcció i control dels programes d’estudis 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
competència 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 comissió de
faltes d’obediència a l’Alcaldia.
8. Autoritzar les ampliacions i reduccions dels
horaris màxims d’establiments públics destinats
a espectacles públics i/o activitats recreatives
sotmeses a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, així
com la realització d’espectacles i activitats de
caràcter extraordinari a que es refereix el Decret
112/2010, de 31 d’agost.
9. Assumirà la potestat sancionadora en matèria
d’horaris comercials previstos en la Llei 8/2004,
de 23 de desembre.
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’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
12. Resolució de les sol·licituds de llicències i
altres autoritzacions, 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 facilitar el desplaçament de
les persones amb mobilitat reduïda.
13. Resolució de les sol·licituds de llicències i
altres autoritzacions, incloses les seves modificacions i pròrrogues posteriors, relacionades amb
la tinença d’animals potencialment perillosos.
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14. L’exercici integral de les competències
d’aquesta Alcaldia derivades de la seva potestat
sancionadora en matèria d’animals de companyia i de gossos potencialment perillosos.
15. Ocupació de la via pública i altres terrenys
de propietat pública amb la col·locació de
pivots.
16. Concessió de guals.
17. Impuls, gestió, direcció i control dels programes dirigits a establir noves formes de gestió
dels serveis municipals relacionats amb la protecció social i preservació de l’espai públic, en
concret el programa d’actuació A prop Teu, i
el relacionat amb el desenvolupament de les
polítiques d’innovació social i urbana.
18. Coordinació i seguiment dels projectes
municipals de caràcter transversal, que es determinin per delegació expressa d’aquesta Alcaldia
i, específicament els següents:
· Els relatius als projectes i programes inclosos
dins del marc de l’acord amb la Diputació de
Barcelona de Xarxa de Governs Locals.
· El Pla integral de Fontsanta.
· Impuls gestió i direcció del programa i pla
d’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’actuació per a promoure actuacions de
desenvolupament econòmic i cohesió social, i
en concret del programa Agenda CiutadanaCornellà 2030.
22. Impuls, direcció i gestió del Consell de Ciutat.
23. Impuls, gestió i direcció del programa i pla
d’actuació a desenvolupar a Can Bagaria.
24. Impuls de projectes relacionats amb la promoció de la participació ciutadana.
25. Serveis d'informació i atenció a la ciutadania i
Registre d'entrada sortida de documents.
26. Consum.
27. Activitat estadística i vist-i-plau dels certificats
d’empadronament.
28. En general, qualsevol altra activitat 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 Ciutadana adscrit a
aquesta Àrea que, no obstant, assumirà sobre
elles la funció de direcció, coordinació i control.
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL
I ESPAI PÚBLIC
1. Gestió, direcció i control de la realització de
les obres municipals de primer establiment,
reforma o gran reparació d’equipaments públics,
de reparació simple, restauració o rehabilitació,
conservació i manteniment de l’espai públic i
equipaments públics que en cada exercici el
Pressupost municipal assigni a l’Àrea.
2. En relació amb les obres de la seva Àrea la
competència contractual de les quals 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.
3. Planificació del territori, que inclou les figures
de planificació territorial de la ciutat, en els
tràmits que siguin de competència municipal i
les de planejament urbanístic.

4. Gestió urbanística i execució urbanística,
inclosos els seus instruments de gestió.
5. Edificació, que inclou, entre altres matèries,
la tramitació, concessió, modificació, 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 urbanístic 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 càrrega i
descàrrega, guals per a obres, etc.
7. Rehabilitació urbana i control del deure de
conservació.
8. Vist i plau dels certificats de qualificació 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 restauració de l’ordre
jurídic infringit.
10. Gestió, direcció i execució de les activitats municipals relacionades amb l’àmbit de
l’habitatge, i desenvolupament del Pla d’habitatge local.
11. Impuls, gestió, direcció i execució de
Projectes estratègics 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 municipal a
favor de Companyies de Serveis, i quantes llicències urbanístiques siguin necessàries per a
la seva realització.
16. L’exercici integral de les competències
d’aquesta Alcaldia per ordenar la inspecció,
incoació i tramitació d’expedients administratius
sancionadors per incompliment 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 Mercats Municipals.

caràcter provisional, així com en matèria d’instal·lació de suports de publicitat, col·locació de
marquesines i de veles.
20. Autorització de llicències d’ocupació d’espais
privats amb la col·locació de taules i cadires.
21. Cementiri.
22. Recollida d’animals de la via pública.
23. En general, qualsevol altra activitat 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.
ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ
1. Aprovar els expedients de contractació de
qualsevol 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,
serveis, subministrament, fins als límits previstos
en cada moment per a la contractació menor en
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic i respecte dels contractes
privats, els límits referits als contractes de serveis.
· Respecte dels altres contractes i respecte de les
concessions, fins a 30.000,00 euros.
2. Aquesta competència abastarà a tots els
actes de tràmit o definitius que s’hagin de dictar
en relació amb tot l’expedient de contractació,
des del seu inici i fins a la seva definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació
i 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 convocatòries, 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.

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 permisos 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’Administració municipal en les activitats i les instal·lacions.

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

19. Ocupació de la via pública i altres terrenys de
propietat pública amb la col·locació de taules,
cadires, quioscs i establiment de venda de

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

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’obligacions en relació a les aportacions a
Organismes Autònoms i Societats Municipals i
a les aportacions obligatòries a entitats a les que
pertany la Corporació.
16. Autorització, disposició i reconeixement
d’obligacions en relació a les despeses financeres i amortitzacions.
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18. Quan es tracti d’actes d’autorització, disposició i reconeixement 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
electrònica.

de

l’administració

25. Coordinació de les Empreses Municipals en
matèria econòmica i de personal.
26. Assessoria Jurídica.
27. Signar les actes del Ple i de la Junta de
Govern i diligenciar els llibres oficials d’Actes
acreditatius de l’adopció d’acords pels òrgans
col·legiats municipals i dels llibres oficials de
Decrets de l’Alcaldia i d’informes jurídics de la
Secretaria General.
28. Vist i plau dels certificats de resolucions i
acords municipals i dels altres certificats que no
hagin sigut objecte de delegació a favor d’altres
membres de la Junta de Govern Local.
29. Autorització, disposició i reconeixement
d’obligacions en matèria de responsabilitat patrimonial de competència de l’Alcaldia.
30. 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.
31. Contractació i Compres. En aquesta
matèria assumirà la presidència de totes les
meses de contractació de l’Ajuntament i dels
seus Organismes Autònomes i la capacitat
de proposta d’acords als òrgans col·legiats
municipals.
32.Arxiu.
33. Coordinació de processos electorals.
34. Redacció, i coordinació del seguiment d’aplicació del Programa d’Actuació Municipal.
35. El Pla Estratègic de Subvencions de
l’Ajuntament.
36. Unitat de Transparència.
37. Pla Govern Obert.
38. Resoldre, amb caràcter centralitzat, totes les
sol·licituds d'accés a la informació que els ciutadans i ciutadanes dirigeixin a l'Ajuntament o
als seus ens instrumentals vinculats presents i
futurs.
39. La política de seguretat documental i digital.
40. Foment de les polítiques de promoció i
suport al comerç local.
41. Turisme.
42. Foment de les polítiques de promoció i
suport a les activitats empresarials.
43. En general, qualsevol altra activitat 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 40 i 41 anteriors, correspondran a la
Regidora Delegada de Comerç i Turisme adscrit

a aquesta Àrea que, no obstant, assumirà sobre
elles la funció de direcció, coordinació i control.

foment de la mobilitat urbana sostenible vianants, elèctrica i bicicleta.

ÀREA D’IGUALTAT I EDUCACIÓ
1. Polítiques d’Igualtat.

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

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

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

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

10. Polítiques de nova ciutadania i de mediació
comunitària.

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

13. Programes de la Memòria Històrica.

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 polítiques de suport a les famílies.
8. Coordinació i seguiment de la gestió relacionada amb La Fundació pel Foment de la
Societat del Coneixement.
9. Sanitat i Salut pública.

11. Cooperació i solidaritat.
12. Polítiques LGTBIQ.
14. Gestió i direcció de la formació ocupacional.
15. Foment d’iniciatives en matèria de les polítiques actives d’ocupació.
16. Foment de polítiques que promoguin el
cooperativisme, mutualisme social, i iniciatives
d’economia col·laborativa social.
17. En general, qualsevol altra activitat 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.

10. L’exercici integral de les competències
d’aquesta Alcaldia derivades de la seva potestat
sancionadora en les matèries següents:
· Vigilància alimentaria, per incompliment de les condicions higiènic sanitàries
dels aliments, les aigües de consum, els
establiments comercials minoristes dels
sectors alimentaris, els mercats municipals
i els establiments 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 destinats a habitatges
o llocs de convivència humana, tales com
poliesportius, escoles, perruqueries i saunes,
campaments turístics, nuclis zoològics, etc.

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.

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

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

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 POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS
I COMUNITÀRIES
1. Les competències relacionades amb la gestió,
direcció i control del medi ambient, no incloses
en l’Àrea de Presidència.
2. Les competències relacionades amb la
direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat, tant respecte dels edificis, equipaments i
instal·lacions municipals (estalvi d’aigua, estalvi
i eficiència energètica, mitigació del canvi
climàtic, ambientalització de les compres i
contractes 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’Eficiència Energètica.
4. Impuls, gestió i direcció de les propostes
d’adaptació al canvi climàtic, mitjançant el Pla
d’Acció d’Energia Sostenible i Clima.
5. Educació Ambiental.
6. Estudi i propostes relacionades amb els programes de reciclatge i residus mínim.
7. Impuls, gestió i direcció dels programes de

ÀREA DE CULTURA I COMUNICACIÓ
1. Impuls, gestió i coordinació dels programes
d’actuació relacionats amb les polítiques de
foment, promoció i difusió de la cultura.
2. Gestió i direcció del projecte Cornellà Ciutat
de la Lectura.
3. Gestió i direcció dels equipament públics
municipals destinats a Biblioteques.
4. Gestió i direcció del Pla de Biblioteques
Municipals, Espais de lectura i Aules d’estudi.

6. Gestió i direcció de les activitats en els edificis
públics destinats a activitats culturals.
7. Redacció de plans d’actuació d’intervencions,
propostes 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’Interpretació 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’informes 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. Activitats relacionades amb el món de
l’esport.

CORNELLÀ INFORMA / EDICTES / Pàgina 25

18. Gestió i direcció dels equipaments i altres
instal·lacions municipals de caràcter esportiu.
19. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència d’aquesta
Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació
general ni especial a favor d’un altre Regidor o
Regidora.
Malgrat això, les competències resolutòries relacionades amb les matèries contingudes en els
punts 17 i 18 anteriors, correspondran al Regidor
Delegat d’Esports adscrit a aquesta Àrea que, no
obstant, assumirà sobre elles la funció de direcció, coordinació i control.
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS
1. Impuls, gestió i direcció dels programes i plans
d’actuació relacionats amb l’aliança cívica contra
la pobresa.
2. Impuls, gestió i direcció per a promoure
el pla integral de protecció de la infància i
adolescència.
3. Gestió de les polítiques d’acció social.
4. Direcció i gestió de les competències municipals en matèria de Serveis Socials.
5. Coordinació i seguiment de la gestió relacionada amb La Fundació per a l’atenció a persones
dependents.
6. Gestió i direcció dels Plans d’Ocupació promoguts o gestionats per l’Ajuntament.
7. Agenda contra la solitud.
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 JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA
1. Activitats relacionades amb el món de la
joventut, en especial pel que fa a la dinamització
de les polítiques socials destinades a joves, i a la
coordinació interdepartamental.
2. Gestió i direcció del Centre d’Informació
Juvenil.
3. Gestió i direcció dels equipaments públics
destinats a serveis a la joventut, en concret els
Espais Joves de la ciutat.
4. Organització d’activitats concertades amb els
esplais de la ciutat.
5. Gestió dels programes de ludoteques.
6. Organització d’activitats dirigides a la joventut.
7. Gestió i direcció del Centre de Recursos per les
Entitats ciutadanes.
8. Coordinació de l’activitat desenvolupada als
barris per les Regidores i els Regidors de Districte.
9. Impuls, direcció i gestió dels programes
d’Acció Comunitària d’abast general.
10. 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:
REGIDOR: Manel Clavijo Losada
ADSCRIT A L’ÀREA DE: Regidor delegat
de Participació Ciutadana, adscrit
a l’Àrea de Presidència.
REGIDORA: Nélia Martínez Gallardo
ADSCRITA A L’ÀREA DE: Regidora delegada de Comerç i Turisme, adscrita a
l’Àrea d’Economia i Administració.
REGIDOR: Sergio Gómez Márquez
ADSCRIT A L’ÀREA DE: Regidor delegat de
Polítiques Comunitàries, adscrit a l’àrea de
Polítiques Mediambientals i Comunitàries.

REGIDOR: Enrique Vanacloy Valiente
ADSCRIT A L’ÀREA DE: Regidor delegat d’Esports, adscrit a l’àrea de Cultura i Comunicació.
Aquesta delegació específica comportarà l’exercici de les facultats atribuïdes amb caràcter
general a tots el Regidors 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 facultats 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’article
51.1 del Codi Civil atorga a aquesta Alcaldia per
autoritzar matrimonis civils que se celebrin en
aquest terme municipal.
Aquesta delegació faculta a tots els Regidors i
Regidores per autoritzar matrimonis civils, sense
que en una mateixa cerimònia pugui intervenir
més d’un d’ells.
A aquests efectes, la coordinació per a la designació del Regidor o Regidora actuant, s’establirà
a través del Gabinet de l’Alcaldia.
Cinquè.- Les competències delegades s'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 delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en
un altre òrgan o regidor.
En el text de les resolucions adoptades pels
Regidors i Regidores en virtut d’aquesta
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 mantenir
informada de l'exercici de la delegació.
Sisè.- En conformitat amb el que disposa l'article
177 del ROM, en concordança amb l’article 44.2
del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
aquestes delegacions seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació
d'aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol
altre impediment dels Regidors i Regidores delegats, assumirà directament i automàticament
les seves competències aquesta Alcaldia, com a
titular de la competència originària, entenent-se
a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació, en aplicació del que disposa l’article 179.d)
del ROM, en base a la present resolució, sense
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit,
sempre que així es notifiqui als interessants en
l’expedient.
Setè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí
Oficial de la Província, al Butlletí d’Informació
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article
178 del ROM, en concordança amb l’article
44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de

novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals i difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant
la seva publicació actualitzada i permanent
en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents
de la Llei 19/2013, de 9 de 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 Municipals, 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 concordança amb l’article 38
del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Cornellà de Llobregat, 25 de juny de 2019.

EDICTE: En conformitat amb el que disposa
l’article 178 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, es dóna publicitat al Decret
d’Alcaldia núm. 2497/2019 de 20 de juny, d’aprovació de la nova configuració de la Junta de
Govern Local, òrgan col·legiat municipal de
caràcter resolutori
Decret d’Alcaldia núm. 2497/2019 de 20 de juny,
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, es fa
necessari procedir a l'establiment de la nova
organització municipal i, més concretament,
a la designació dels membres de la Junta de
Govern Local, en exercici de la potestat d'autoorganització que l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local i altra legislació concordant reconeix a
aquest Ajuntament.
Atès que en conformitat amb el que disposen
els articles 20.1.b) i 23 d’aquesta Llei, en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i amb l’article 73 del ROM
i demés legislació complementària, en aquest
Municipi és obligatòria l’existència de la Junta
de Govern Local, en tenir una població de dret
superior a 5.000 habitants.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les
atribucions que em confereix la legislació
esmentada i en conformitat amb el que disposen els articles 73 a 75 del ROM
HE RESOLT
Primer.- Aprovar la nova configuració de la
Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, que quedarà integrada
pels membres següents:
· President: Senyor Antonio Balmón Arévalo
·
·
·
·
·
·
·
·

Vocals:
Senyora Emilia Briones Matamales
Senyor Antonio Martínez Flor
Senyor Sergio Fernández Mesa
Senyora Rocío García Fernández
Senyor Claudio Carmona Vargas
Senyor Ot García Ruiz
Senyora Joana Piñero Romera
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Segon.- La Junta de Govern Local celebrarà
les seves sessions ordinàries amb la periodicitat quinzenal que, a l’empara del que disposa
l’article 99 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, va
establir el Ple de la Corporació a l’article 143
del ROM, prèvia convocatòria a l'efecte realitzada per aquesta Alcaldia i d’acord amb el
règim de sessions establert pel Ple i amb les
normes de funcionament definides als articles
143 i següents del ROM.
Tercer.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar assistència i
assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici
de les seves atribucions, ostentarà, per delegació
d’aquesta, les competències següents:
EN MATÈRIA D'URBANISME
1. Formular i aprovar inicialment tots els instruments de planejament urbanístic derivat
legalment previstos.
2. Aprovar inicialment i definitivament els instruments de gestió urbanística i els projectes
d’urbanització complementaris.
3. En general, aprovar qualsevol altre instrument de planejament o gestió urbanística que
desenvolupi o executi el planejament general, la
competència del qual no es trobi atribuïda legalment al Ple de la Corporació.
4. Atorgar, denegar, modificar o prorrogar, les llicències urbanístiques d’obres majors.
5. Aprovar els projectes d’obres i de serveis en
els supòsits previstos a l’article 21.1.o) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI
1. Aprovar els expedients relatius a les contractacions i concessions contractuals de la
competència d’aquesta Alcaldia que no hagin
sigut objecte de delegació a favor dels Regidors
i Regidores d’aquest Ajuntament, incloent
aquesta competència l’aprovació de tot l’expedient de contractació, des de el seu inici fins la
seva definitiva finalització o resolució, inclosa la
seva modificació, interpretació i revisió de preus.
2. Aprovar els expedients relatius a les concessions demanials, quan el seu pressupost base de
licitació excedeixi de 30.000,00 € però no superi
el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni
els 3.000.000,00 €.
3. Alienar o gravar, per qualsevol títol, els béns
i drets patrimonials de propietat municipal no
declarats de valor històric artístic, quan el seu
pressupost base de licitació no superi el 10%
dels recursos ordinaris del Pressupost, ni els
3.000.000,00 €.
4. Adquirir béns immobles i drets subjectes a
la legislació patrimonial no declarats de valor
històric artístic, quan el seu pressupost base de
licitació sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost i a 3.000.000,00 €.
EN MATÈRIA D’ACTIVITATS
1. En els expedients d’activitats subjectes a
les prescripcions de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental
d’activitats de Catalunya:
a. Emetre l’informe a que fa referència l’article 22
de la referida llei.
b.Atorgar les llicències regulades als seus articles
35 i següents i autoritzar les seves modificacions posteriors.
2. Atorgar les autoritzacions per a la prestació de
serveis funeraris al terme municipal de Cornellà
de Llobregat a que es refereix la Llei 2/1997, de
3 d’abril.
EN MATÈRIA DE PERSONAL
1. Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord
amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.

2. Aprovar les Bases de les proves per a la selecció del personal fix i temporal, i pels concursos
de provisió de llocs de treball, així com les seves
corresponents convocatòries, sense perjudici
del que disposa l’article 99.1 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.

la Seu electrònica municipal, en compliment del
que disposen els articles 5 i següents de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i
següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de Transparència, Accés a la Informació i Bon
Govern de Catalunya.

3. Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupin en propietat.

Vuitè.- 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 concordança amb l’article 38
del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.

4. Imposar sancions al personal al servei de la
Corporació.
5. Aprovar la convocatòria i les bases per a la
selecció del personal a contractar, temporalment, en al marc dels Plans de foment de
l’ocupació que promogui o gestioni aquest
Ajuntament, quan aquesta competència no
estigui atribuïda per cap norma legal al Ple
municipal.
EN MATÈRIA D’HISENDA
1. Aprovar l’autorització i disposició de les despeses i el reconeixement d’obligacions en els
termes fixats per a cada exercici en les Bases
d’Execució del Pressupost.
2. Aprovar l’atorgament de subvencions en els
termes fixats per a cada exercici a les Bases
d’Execució del Pressupost, així com la prèvia
aprovació de les Bases particulars reguladores de les corresponents convocatòries, quan
aquestes requereixin concurrència pública.
Quart.- Les competències delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local
d’acord amb el que preveuen els articles 175
i següents del ROM, i en els termes i dins dels
límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles
de ser delegades en cap altre òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local en virtut d’aquesta delegació,
s’haurà de fer constar aquesta circumstància
mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del
text següent:
…
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret
………. de data …………, que va ser publicada al
Butlletí Oficial de la Província de ………………….
…
Els acords que s’adoptin per delegació, que
seran immediatament executius i presumptament legítims, s’entendran dictats per aquesta
Alcaldia com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada
de l’exercici de la delegació.
Cinquè.- En conformitat amb el que disposa
l’article 177 del ROM, en concordança amb
l’article 44.2 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, aquestes delegacions tindran
efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta
resolució, encara que no s’hagi produït la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província, i
seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la
potestat d’advocació per aquesta Alcaldia.
Sisè.- Comunicar aquesta resolució a tots els
Regidors i Regidores afectats, als Portaveus
dels Grups Polítics Municipals i als Caps dels
diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes.
Setè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí
Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació Municipal, en compliment del que disposa
l’article 178 del ROM, en concordança amb
l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals i difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant
la seva publicació actualitzada i permanent en

Cornellà de Llobregat, 25 de juny de 2019

EDICTE: Decret d’alcaldia núm. 2512/2019 d’1
de juliol
Per tal d’obrir un nou espai de participació
ciutadana a nivell de ciutat, el Ple Municipal
va aprovar durant l’anterior mandat la creació
del Consell de Ciutat, com a màxim òrgan
consultiu i de participació de l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat, amb funcions d’informació, estudi, debat i assessorament per a la
determinació de les grans línies de la política
municipal que incideixen en el desenvolupament estratègic, econòmic, social, cultural i
sostenible, així com la regulació del seu règim
jurídic i de funcionament mitjançant el
Reglament Orgànic Municipal.
Atès que segons disposa l’article 104 del
Reglament Orgànic municipal, sota la
Presidència de l’Alcalde, el Consell de Ciutat
de Cornellà de Llobregat ha d’estar integrat
per un màxim de dos Vicepresidents designats
per l’Alcaldia i per una representació dels diferents grups polítics municipals i dels diferents
Consells Sectorials de Participació, així com,
també, per representants de les institucions
més significatives de la ciutat i per ciutadans i
ciutadanes de Cornellà, escollits de forma molt
diversa per tal de garantir la màxima pluralitat i
sensibilització social.
Atès que d’acord amb el que disposa l’article
105 del ROM la presidència del Consell de Ciutat
correspon a aquesta Alcaldia, que pot delegar-la
en un altre membre de la Corporació.
Atès que un cop celebrades les Eleccions
Locals convocades mitjançant Reial Decret
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou
Ajuntament derivat del seu resultat, es fa
necessari procedir a l'establiment de la nova
organització municipal i, més concretament,
a la renovació dels membres del Consell
de Ciutat per aquest mandat 2019-2023, en
haver finalitzat el mandat del Consell de Ciutat
anterior com a conseqüència del que disposa
l’article 104 in fine del ROM, que circumscriu el
mandat dels seus membres als quatre anys de
vigència de cada mandat del Consistori.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides i d’acord
amb les previsions contingudes al ROM,
HE RESOLT
Primer.- Delegar la presidència del Consell de
Ciutat pel mandat 2019-2023 en la Regidora
delegada de Presidència, senyora Emilia Briones
Matamales.
Segon.- En conformitat amb el que disposa
l'article 177 del ROM, en concordança amb
l’article 44.2 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, aquesta delegació tindrà
efectes a partir del dia següent a la data de
notificació d'aquesta resolució i amb caràcter, sense perjudici de la potestat d'advocació
d'aquesta Alcaldia.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la
Regidora afectada, entenent-se acceptada la
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competència delegada de forma tàcita, si dintre
del termini de les vint-i-quatre hores següents
no es manifesta res en contra o es fa ús de la
delegació, així com al funcionari que actua com
a Secretari del Consell de Ciutat per delegació
de la Secretaria General de l’Ajuntament, pel seu
coneixement i efectes.

Segon.- Les competències delegades s'hauran
d'exercir d’acord amb el que preveuen els articles 175 i següents del ROM i en els termes i dins
dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un
altre òrgan o regidor.

Quart.- Publicar aquesta delegació en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Butlletí d'Informació
Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article
9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Público, en concordança
amb l’article 178 del ROM i amb l'article 44.2
del Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,
i difondre el seu contingut, en compliment del
Principi de Transparència, mitjançant la seva
publicació actualitzada i permanent en la Seu
electrònica municipal, en compliment del que
disposen els articles 5 i següents de la Llei
19/2013, de 9 de 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.

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

Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament
d'aquesta resolució en la propera sessió extraordinària que es convoqui, en compliment
del que es preveu a l’article 22 del ROM, en
concordança amb l'article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals.
Cornellà de Llobregat, 1 de juliol de 2019

EDICTE: Decret alcaldia núm. 2514/2019, de 3
de juliol
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, resulta necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal, en
compliment del que disposen els articles 21 i
següents del ROM, en concordança amb l’article
38 del Reglament d’Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Atès que en conformitat amb l’article 17.2
dels Estatuts reguladors de l’Institut Municipal
de Radiodifusió d’aquest Ajuntament, la
Vicepresidència d’aquest Institut l’ha d’ostentar
el Regidor o Regidora que rebi competències
delegades de l’Alcaldia en matèria de mitjans
de comunicació.
Atès que mitjançant Decret núm. 2494/19, de
20 de juny, aquesta Alcaldia ha delegat a favor
del Regidor, senyor Ot García Ruiz les seves
competències en matèria de comunicació i
gestió de la informació corporativa de l’Ajuntament i dels seus ens instrumentals.
Atès que en conformitat amb el que disposa
l’article 15.2 del Estatuts reguladors d’aquest
Organisme Autònom, el seu President pot
delegar en la Vicepresidència gran part de les
seves atribucions i, més en concret, aquelles la
delegació de les quals no estigui expressament
prohibida.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en la seva qualitat de President de l’Institut Municipal de
Radiodifusió de Cornellà de Llobregat i en ús de
les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT
Primer.- Delegar en favor del Vicepresident de
l’Institut Municipal de Radiodifusió, senyor Ot
García Ruiz, les competències que m’atribueix
l’article 15.1 dels Estatuts reguladors d’aquest
Organisme que, d’acord amb les previsions del
seu número 2, tenen caràcter delegable.

En el text de les resolucions adoptades pel/
la Vicepresident/a de l’Institut Municipal de
Radiodifusió en virtut d’aquesta delegació,
s’haurà de fer constar aquesta circumstància,
mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del
text següent:
…

Les resolucions que s'adoptin per delegació
seran immediatament executives i presumptament legítimes, i s'entendran dictades per
aquesta Presidència com a titular de la competència originària, a qui s'haurà de mantenir
informat de l'exercici de la delegació.
Tercer.- En conformitat amb el que disposa
l'article 177 del ROM, en concordança amb
l’article 44.2 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, aquesta delegació tindrà
efectes a partir del dia següent a la data de
notificació d'aquesta resolució i amb caràcter
indefinit, sense perjudici de les potestats de
control que l’article 170 d’aquest Reglament
reserva a l’òrgan delegant, i s’entendrà acceptada
pel Vicepresident del Institut si dintre de les 24
hores següents a la seva notificació no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del Vicepresident
del Institut, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta
Presidència, com a titular de la competència
originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació, en aplicació del
que disposa l’article 179.d) del ROM, en base
a la present resolució, sense necessitat d’una
nova expressa en aquest sentit, sempre que
així es notifiqui als interessants en l’expedient.
Quart.- Comunicar aquesta resolució al
Vicepresident de l’Institut i al seu Secretari
delegat, pel seu coneixement i efectes.
Cinquè.- Publicar aquest decret en el Butlletí
Oficial de la Província i en el Butlletí d'Informació Municipal, en compliment del que
estableix l'article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en
concordança amb l’article 178 del ROM i amb
l’article 44.2 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de
28 de novembre, i difondre el seu contingut,
en compliment del Principi de Transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i
permanent en la Seu electrònica municipal,
en compliment del que disposen els articles 5
i següents de la Llei 19/2013, de 9 de 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.
Sisè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució
en la primera sessió extraordinària que tingui
lloc, en compliment del que preveu l’article
22 del ROM, en concordança amb l’article 38
del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Cornellà de Llobregat, 3 de juliol de 2019

EDICTE: Un cop celebrades les Eleccions Locals
convocades mitjançant Reial Decret 209/2019,
d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat
del seu resultat el dia 15 de juny passat, i en conformitat amb el que disposen els articles 104.1 i
104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en concordança
amb els articles 304.1 de Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, 12 del Text Refós de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre i 23.3 del ROM,
resulta necessari procedir a la determinació del
nombre, característiques i retribucions del personal eventual d’aquest Ajuntament, pel seu
posterior nomenament mitjançant el corresponent decret de l’Alcaldia.
Atès que en conformitat amb el que disposa
l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local,
aquest Ajuntament pot incloure a la seva plantilla un número de llocs de treball de personal
eventual que no excedeixi del número total de
membres de la Corporación.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en compliment del
que disposen els preceptes esmentats, proposa
al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Determinar que pel present mandat
el nombre, característiques i retribucions del
personal eventual d'aquest Ajuntament serà el
següent:
NUMERO: 1
CARACTERÍSTIQUES (Denominació /
Dedicació):
Assessor d’obres de projectes municipals /
Ordinària
RETRIBUCIONS: 63.176,76 €
NUMERO: 1
CARACTERÍSTIQUES (Denominació /
Dedicació):
Cap de Premsa / Ordinària
RETRIBUCIONS: 44.759,18 €
NUMERO: 1
CARACTERÍSTIQUES (Denominació /
Dedicació):
Director/a del Institut Municipal de Radiodifusió
/ Ordinària
RETRIBUCIONS: 41.474,27 €
NUMERO: 2
CARACTERÍSTIQUES (Denominació /
Dedicació):
Assessors de projectes d’innovació social i
urbana / Ordinària
RETRIBUCIONS: 36.720,29 €
NUMERO: 2
CARACTERÍSTIQUES (Denominació /
Dedicació):
Assessors dels Grups Polítics municipals /
Ordinària
RETRIBUCIONS: 36.720,29 €
Segon.- La dedicació del personal amb dedicació ordinària implicarà el compliment de la
jornada laboral ordinària de la resta del personal municipal, la incompatibilitat per a la
percepció d'hores extraordinàries i l’obligació
d'estar a disposició de l’Alcaldia en qualsevol
moment en què sigui requerit, i comportarà
que el desenvolupament d’aquest lloc de
treball pugui ser compatible amb una altra
activitat en el sector públic o privat, en el
marc de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Pública, prèvia concessió de
la corresponent autorització de compatibilitat.
Tercer.- La descripció dels llocs de treball destinats al personal eventual, serà la següent:
DENOMINACIÓ: Assessor d’obres municipals
DESCRIPCIÓ: És responsable de la coordinació
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dels projectes municipals d’obra pública, així
com de l’assessorament a la Tinença d’Alcaldia
DENOMINACIÓ: Cap de Premsa
DESCRIPCIÓ: És responsable de la direcció i coordinació del Servei de Premsa
i del seu personal, així com de l’assessorament a la Tinença d’Alcaldia
DENOMINACIÓ: Director/a del Institut
Municipal de Radiodifusió
DESCRIPCIÓ: És el màxim òrgan administratiu
unipersonal de direcció del Institut, responsable
del compliment de les seves finalitats i de donar
compliment als objectius fixats, d’acord amb el
que es preveu als seus Estatuts reguladors.
Aquest lloc de treball de personal eventual
estarà funcionalment adscrit a aquest Institut
DENOMINACIÓ: Assessors de projectes d’innovació social i urbana
DESCRIPCIÓ: És responsable de l’assessorament de les iniciatives, actuacions i
programes relacionats amb la innovació social
i urbana, realitzar propostes relacionades
amb el seu camp d’actuació, així com d’altres
funcions similars que li siguin atribuïdes
DENOMINACIÓ: Assessors dels Grups polítics
municipals
DESCRIPCIÓ: És responsable d’efectuar tasques
de coordinació i distribució de funcions materials als seus membres, així com d’altres funcions
similars que li siguin atribuïdes pel propi Grup
Quart.- Les retribucions anuals brutes d'aquest
personal s'abonaran en catorze pagues, prorratejades en dotze pagues de periodicitat mensual
i dues corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre, i es revisaran anualment
en la mateixa proporció que es revisin les retribucions de la resta de personal al servei de
l’Ajuntament.
Cinquè.- Publicar a la Seu Electrònica Municipal
i mantenir permanentment actualitzada l’informació relativa al número, característiques
i retribucions dels llocs de treball de personal
eventual d’aquest Ajuntament i, en general i
en compliment del Principi de Transparència,
difondre en aquest mitjà el contingut d’aquest
acord, donant així compliment a les obligacions de publicitat previstes per l’article 104
bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local i pels articles 5 i
següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
de Transparència, Accés a la Informació i Bon
Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació i Bon Govern de Catalunya.
Publicar, així mateix, aquest acord en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en el Butlletí d’Informació Municipal, en compliment del que
estableixen els articles 104.3 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i
304 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya

a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia, en ús
de les facultats que confereix a l'Ajuntament l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en concordança
amb l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i
amb els articles 72.2 i 175 i següents del ROM,
considera necessari procedir a l'establiment
d'un règim de delegacions de matèries la competència de les quals ostenta el Ple en virtut de
la Llei en favor de la Junta de Govern Local.
Atès que en conformitat amb la legislació a que
abans s'ha fet referència, el Ple de l'Ajuntament
pot delegar l'exercici de les seves competències
a favor de la Junta de Govern Local, sempre i
quan no es trobin dins dels supòsits previstos
per l'article 23.2.b) de la Llei Reguladora de les
Bases del Règim Local, 52.4 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, 72.1 del ROM i 9 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
en els quals es regulen les competències plenàries que tenen caràcter indelegable.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al
Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local
les competències plenàries que a continuació
es relacionen:
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI
En relació amb els expedients de contractació
i d’atorgament de concessions de qualsevol
naturalesa, la competència originària de la qual
correspongui al Ple de la Corporació:
1. Aprovar els expedients de contractació de
tota naturalesa el valor estimat dels quals no
excedeixi de 2.000.000 euros, quan tinguin
una duració superior a 4 anys i comportin una
despesa per a l’Ajuntament que es trobi compresa dins dels límits de l’article 174 del Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
2. Aprovar els expedients relatius a l’atorgament
de concessions de caràcter plurianual el pressupost base de licitació dels quals no excedeixi
del 15 % dels recursos ordinaris del Pressupost,
quan tinguin una duració superior a 4 anys i,
sempre que comportin despesa per a l’Ajuntament, quan es trobin compresos dins dels límits
de l’article 174 del Real Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
3. Aprovar els Estudis de Seguretat i Salut, la
conformitat als Plans de Seguretat i Salut i els
nomenaments de Director Tècnic de les obres i
de Coordinador en matèria de seguretat i salut,
en tots els expedients d’obres de competència
del Ple.

Sisè.- Entendre complida l’obligació de l’Alcaldia de donar compte trimestralment al Ple del
compliment de les previsions legals relacionades amb el personal eventual, sempre que doni
compte puntualment al Ple de qualsevol modificació que s’hi produeixi.

4. Acordar la modificació dels contractes o
concessions quan, aïllada o conjuntament, no
impliqui una alteració del preu primitiu del contracte superior, per excés o per defecte, al 20%.

Setè.- Comunicar aquest acord al Departament
municipal de Recursos Humans, a fi que realitzi
els tràmits necessaris per a incloure aquests llocs
de treball de personal eventual a la Plantilla de
Personal.

6. Declarar les resolucions dels contractes o
concessions quan no es formuli oposició per
part del contractista.

Cornellà de Llobregat, 2 de juliol de 2019

EDICTE: Un cop celebrades 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 amb
l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia

5. Aprovar les recepcions i les devolucions de
garanties.

7. Aprovar les revisions de preus dels contractes
i concessions.
8. La imposició de sancions als contractistes i
concessionaris que no impliquin la resolució del
contracte o concessió, sense perjudici del que
disposa l’apartat 4 anterior.

pública de les propostes de modificació dels
Plecs tipus de Clàusules Generals.
11. Acceptar béns amb càrregues o gravàmens
onerosos.
12. Acordar mutacions de domini públic per
canvi de destí dels béns.
13. Aprovar les cessions d’ús a precari de béns
demanials.
EN MATÈRIA DE POBLACIÓ
1. Aprovar la rectificació anual del Padró
Municipal d’Habitants i resoldre les reclamacions
que s’interposin en relació amb aquest.
2. L’adopció d’acords relatius a la formació de les
Meses electorals.
EN MATÈRIA DE PERSONAL
1. Acordar la superació dels límits retributius a
que fa referència l’article 327.2 del Reglament
de Personal al servei de les Entitats Locals de
Catalunya.
2. Rehabilitar als funcionaris de la Corporació.
3. Autoritzar al personal l’exercici d’activitats de
recerca de caràcter no permanent o d’assessorament per a supòsits concrets.
4. Adoptar els acords relacionats amb les transferències de funcionaris a que fa referència
l’article 301 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
5. Encarregar, mitjançant conveni, la selecció i
formació del personal propi a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
6. Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre
compatibilitats.
EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ,
ECONOMIA I HISENDA
1. Aquelles competències que es deleguin pel
Ple en la Junta de Govern Local per a cada
exercici a través de les Bases d’Execució del
Pressupost.
2. Aprovar el reconeixement extrajudicial de
crèdits.
3. Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que
el Ple és l’òrgan municipal competent.
4. Dictar les normes pel seguiment i el
desenvolupament de la comptabilitat financera i pressupostària de l’Ajuntament i dels
Organismes Autònoms i societats mercantils
dependents d’aquest.
5. Acordar la fiscalització prèvia limitada prevista a l’article 200.2 de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
6. Acordar la substitució de la fiscalització prèvia
dels drets, per la inherent a la presa de raó en
comptabilitat i per actuacions comprovatòries
posteriors.
7. Resoldre les discrepàncies que es produeixin
en relació a objeccions de la funció interventora,
d’acord amb el que estableix l’article 217.2 del
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, en els supòsits següents:
a. Quan es basin en insuficiència o inadequació
de crèdit.
b.Quan es refereixin a obligacions o despeses
l’aprovació de les quals sigui de la seva competència per delegació del Ple
8. Establiment, fixació, regulació i modificació
dels Preus Públics.

9. Autoritzar la transmissió a tercers dels contractes i concessions.

9. La declaració de nul·litat de ple dret i la revisió
d’ofici dels actes dictats en via de gestió tributària, en els casos i d’acord amb el procediment
establert als articles 153 i 154 de la Llei General
Tributària.

10. Aprovar inicialment i ordenar l’exposició

10. La concertació d’operacions de tresoreria
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quan l’import acumulat de les operacions vives
en cada moment superi el 15 per 100 dels
ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior,
sempre que el seu import específic no superi el
10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
11. L’ampliació, prèvia declaració d’excepcionalitat, dels percentatges i del nombre d’anualitats
previstos a l’article 174.3 del TRLRHL, en els
supòsits que la Junta de Govern Local o qualsevol altre òrgan tingui delegada la competència
d’aprovació de la despesa pluriennal corresponent i, també, en el cas de les competències
pròpies de l’Alcalde.
12. Determinació anual de les festes locals.
EN MATÈRIA D’OBRES, URBANISME,
MANTENIMENT, SERVEIS I MEDI AMBIENT
1. Ordenar la demolició de les edificacions
il·legals.
2. Aprovar els projectes d’obres i serveis de la
competència del Ple que no estiguin previstos
en el Pressupost municipal.
EN MATÈRIA D’INFORMACIÓ
I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1. Determinar els mitjans necessaris per a donar
publicitat als acords adoptats per la Corporació
i a les convocatòries dels òrgans municipals les
sessions dels quals no siguin públiques.
2. L’atorgament o concessió dels Premis Ciutat
de Cornellà en totes les seves categories.
EN MATÈRIA PROCESSAL
1. La declaració de nul·litat de ple dret i la revisió
d’ofici dels actes administratius dictats per la
Junta de Govern Local i per l’Alcalde, directament o a través dels Regidors i Regidores que
ostentin delegacions.
2. Acordar la declaració de lesivitat dels actes
administratius dictats per la Junta de Govern
Local i per l’Alcalde, directament o a través dels
Regidors o Regidores que ostentin delegacions.
3. Acordar la compareixença de la Corporació
en tot tipus de processos judicials que, afectant directament o indirectament a aquest
Ajuntament, es segueixin per o contra altres
Administracions o particulars.
4. L’exercici d’accions judicials i administratives i
la defensa de la Corporació en matèria de competència plenària.
5. L’exercici d’accions judicials i la defensa de
la Corporació, en qualitat d’acusador particular,
respecte d’infraccions penals que afectin als ciutadans de Cornellà de Llobregat.
6. Atorgar la representació de l’Ajuntament per
l’exercici de tot tipus d’accions administratives i
judicials.
7. La resolució, en via administrativa, de les
accions, reclamacions o recursos de qualsevol
naturalesa, que s’interposin contra els acords
dictats per la Junta de Govern Local en ús de les
atribucions delegades en virtut d’aquest acord.
EN MATÈRIA DE RELACIONS
INTERADMINISTRATIVES I DE FOMENT
1. Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres Administracions, així com
amb entitats i particulars, sempre que del seu
contingut no resultin compromisos a càrrec
de la Corporació en les matèries que l’article 22
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, considera de caràcter
indelegable, ni suposin un cost econòmic superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost
o a 6.010.121,04 euros.
EN MATÈRIA SANCIONADORA
1. L’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b)
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença
de gossos potencialment perillosos, atribueix al
Ple per a la imposició de sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en aquesta
norma.

Segon.- Les competències delegades s'hauran d'exercitar per la Junta de Govern Local
d’acord amb el que disposen els articles 175 i
següents del ROM, i en els termes i dins dels
límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles
de ser delegades en cap altre òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local en virtut d'aquesta delegació,
s'haurà de fer constar aquesta circumstància
mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del
text següent:
…
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions acordades per aquest
Ajuntament en sessió plenària que va tenir
lloc el dia ……………………, que va ser publicada
al Butlletí Oficial de la Província de ………………….
…
Els acords que s'adoptin per delegació, s'entendran dictats pel Ple de l'Ajuntament, com
a titular de la competència originària, al qual
s'haurà de mantenir informat de l'exercici de la
delegació, mitjançant la remissió dels esborralls
de les actes de la Junta de Govern Local a tots
els Regidors i Regidores de la Corporació, i seran
immediatament executius i presumptament
legítims.
Tercer.- En conformitat amb el que disposa
l'article 177 del ROM, en concordança amb
l’article 51.2 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, aquestes delegacions tindran
efecte des del dia següent a l'adopció d'aquest
acord, encara que no s’hagi produït la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i
seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la
potestat d'advocació pel Ple.
Quart.- Substituir l'obligació de l'Alcalde prevista
en l'article 125.b) del ROM, en concordança
amb l’article 42 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, de donar compte succinta a
la Corporació, en cada sessió ordinària, de les
resolucions dictades per l'Alcaldia, pel reconeixement del dret de tots els Regidors i Regidores
de l'Ajuntament a poder consultar directament
i personalment els llibres de resolucions custodiats en la Secretaria General de la Corporació.
Cinquè.- Comunicar aquest acord als responsables i Caps dels diferents Departament
municipals, als Portaveus dels Grups polítics, als
Regidors i Regidores delegats i als Presidents i
Presidentes de les Comissions Informatives, pel
seu coneixement i efectes, fent-los constar que,
en compliment del que disposa l’article 78.1
del ROM, en concordança amb l’article 123 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, amb caràcter previ a l’adopció dels
acords per la Junta de Govern Local, hauran de
ser dictaminats per les Comissions Informatives
corresponents, excepte que hagin sigut declarats d’urgència, en el qual cas s'haurà de donar
compte posteriorment d'aquests a la Comissió
Informativa competent.
Sisè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial
de la Província, en el Butlletí d'Informació
Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l'article
178 del ROM, en concordança amb l’article 44.2
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
Setè.- Difondre el contingut d’aquest acord,
en compliment del Principi de Transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i
permanent en la Seu electrònica municipal,
en compliment del que disposen els articles 5

i següents de la Llei 19/2013, de 9 de 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.
Cornellà de Llobregat, 2 de juliol de 2019

EDICTE: Decret 2633/2019 de 9 de juliol
En compliment del que disposen els articles
104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en concordança
amb l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya,
12 del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu
5/2015, de d0 d’octubre i 23.3. del ROM, aquest
Ajuntament ha procedit a la determinació del
nombre, característiques i retribucions del
personal eventual, mitjançant acord plenari
adoptat en sessió que va tenir lloc el passat dia
2 de juliol de 2019.
Atès que d’acord amb els referits preceptes,
en concordança amb l'article 9 del Reglament
de Personal al Servei de les Entitats Locals de
Catalunya, aprovat per Decret 214/1990, de 30
de juliol, és competència d'aquesta Alcaldia
el nomenament de les persones que hagin
d'ocupar els llocs de treball de personal eventual creats pel Ple de la Corporació.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix l’article 22.2.2 del ROM,
HA RESOLT
Primer.- Nomenar personal eventual d’aquest
Ajuntament, amb efectes del dia 4 de juliol de
2019, a les persones que a continuació es relacionen, per ocupar els llocs de treball que així
mateix s'especifiquen:
CÀRREC: Assessor d’Obres de projectes
municipals
RETRIBUCIÓ: 63.176,76 €
NOM I COGNOM: Manel Castells Gasulla
CÀRREC: Cap de Premsa
RETRIBUCIÓ: 44.759,18 €
NOM I COGNOM: Lorena Herrero Hernández
CÀRREC: Directora del Institut Municipal
de Radiodifusió
RETRIBUCIÓ: 41.474,27 €
NOM I COGNOM: Mireia Navarro Giménez
CÀRREC: Assessor de Projectes d’innovació
Social i urbana
RETRIBUCIÓ: 36.720,29 €
NOM I COGNOM: Mª Pilar Rascón Fernández
Segon.- Establir pels esmentats llocs de treball
la dedicació i descripció que consta en la part
dispositiva de l'acord plenari de 2 de juliol
de 2019, pel qual es va aprovar la relació de
llocs de treball del personal eventual d'aquesta
Corporació.
Tercer.- Publicar aquests nomenaments en
el Butlletí Oficial de la Província, en el Butlletí
d'Informació Municipal i en el Tauler d’Anuncis
de l’Ajuntament, en compliment del que estableix l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2, d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local,
així com en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en els termes exigits per l'article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i per
l’article 10 del Reglament de personal al servei
de les Entitats Locals de Catalunya.
En compliment del Principi de Transparència,
difondre en la Seu Electrònica municipal el
contingut d’aquest acord, donant així compliment a les obligacions de publicitat previstes
per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local
i pels articles 5 i següents de la Llei 19/2013,
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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.
Quart.- Entendre complida l’obligació de l’Alcaldia de donar compte trimestralment al Ple
del compliment de les previsions legals relacionades amb el personal eventual, sempre que
doni compte puntualment al Ple de qualsevol
modificació que s’hi produeixi.
Cinquè.- Notificar aquest Decret als interessats, així com al Departament de Recursos
Humans d'aquest Ajuntament, pels seu coneixement i efectes.
Sisè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament
d'aquesta resolució en la propera sessió extraordinària que es convoqui, en compliment
del que es preveu a l’article 22 del ROM, en
concordança amb l'article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals.
Cornellà de Llobregat, 9 de juliol de 2019

EDICTE: Decret Alcaldia núm. 2645/2019 de 9
de juliol
En compliment del que disposa l’article 21
del ROM, en concordança amb l'article 38 del
Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i mitjançant acord plenari adoptat en sessió
extraordinària celebrada el dia 2 de juliol, aquest
Ajuntament ha procedit a la creació i determinació de la composició de les Comissions
Informatives que, amb caràcter permanent,
tindran que conformar la seva organització
complementària municipal durant el present
mandat, a la vista de la nova composició política
d'aquest derivada dels resultats electorals de les
Eleccions Locals convocades mitjançant Reial
Decret 209/2019, de 1 d’abril.
Atès que d’acord amb el que preveu l'article
20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 60.5 i 58.3 del Decret
Legislatiu núm. 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 79
del ROM, tots els Grups Polítics Municipals, en
proporció a la seva representativitat a l’Ajuntament, tenen dret a participar, mitjançant
la presència dels seus Regidors i Regidores,
en els òrgans complementaris de l'Ajuntament que tinguin per funció l'estudi, informe
o consulta dels assumptes que hagin de ser
sotmesos a la decisió del Ple i el seguiment
de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern
Local i els Regidors i Regidores que ostenten delegacions, amb la possibilitat prevista
a l’article 60.5, en concordança amb el 58.3
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya, de constituir
Comissions Informatives en les que tots els
Grups polítics municipals tinguin el mateix
nombre de membres, sempre que s’apliqui en
les seves votacions el sistema de vot ponderat.
Atès que aquesta ha sigut l’opció per la qual s’ha
decantat el Ple Municipal en aquesta legislatura
en adoptar els seus acords de creació de les
Comissions Informatives i que aquesta previsió
es troba específicament contemplada al ROM.
Atès que en conformitat amb l’article 82 del
Reglament Orgànic Municipal, aquesta Alcaldia
és competent, en la seva qualitat de President
nat de tots els òrgans col·legiats complementaris d'aquesta Corporació, per designar els
membres d'aquesta que han d'assumir la presidència de les Comissions Informatives en
virtut de la corresponent delegació, així com

per adscriure als diferents Vocals representants dels Grups Polítics Municipals, a proposta
del Grup corresponent.
Per tot això, aquesta Alcaldia, a la vista de
les propostes elevades pels diferents Grups
Polítics amb representació municipal, i en ús
de les facultats que legalment tinc conferides
HE RESOLT
Primer.- Nomenar Presidents Delegats de
les Comissions Informatives de caràcter permanent que a continuació es relacionen, als
Tinents d'Alcalde, membres de la Junta de
Govern Local, que així mateix s'especifiquen,
adscrivint com a Vocals d'aquestes, a proposta
dels diferents Grups polítics municipals, als
Regidors i Regidores següents:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE
PRESIDÈNCIA I ECONOMIA
President – Delegat: Senyor Sergio Fernández
Mesa
Vocals:
· En representació del Grup Municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura
de Progrés (PSC–CP)
- Titular: Senyora Emilia Briones Matamales
- Suplent: Senyor Manel Clavijo Losada
· En representació del Grup Municipal del
Partit Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (ERC/AM)
- Titular: Senyora Teresa Vidal Llargués
- Suplent: Senyora Estrella Corominas Molleja
· En representació del Grup Municipal del
Partit Ciutadans, Partido de la Ciudadania
(Cs)
- Titular: Senyor Daniel Martínez Rodríguez
- Suplent: Senyor Ismael Ciurana Sánchez
· En representació del Grup Municipal Podemos
(PODEMOS)
- Titular: Senyora Maria Carmen López Álvarez
- Suplent: Senyora Elisabet García Petit
· En representació del Grup Municipal En Comú
– Movem Cornellà- En Comú Guanyem
(EC-MC-ECG)
- Titular: Senyor Claudio Carmona Vargas
- Suplent: Senyor Sergio Gómez Márquez
COMISSIÓ INFORMATIVA DE
TERRITORI I MEDI AMBIENT
President – Delegat: Senyor Antonio Martínez
Flor
Vocals:
· En representació del Grup Municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya/Candidatura
de Progrés (PSC–CP)
- Titular: Senyor Ot García Ruiz
- Suplent: Senyora Joana Piñero Romera
· En representació del Grup Municipal del
Partit Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (ERC/AM)
- Titular: Senyora Raquel Albiol i Gilabert
- Suplent: Senyor Carles Alemany Lluís
· En representació del Grup Municipal del
Partit Ciutadans, Partido de la Ciudadania
(Cs)
- Titular: Senyor Ismael Ciurana Sánchez
- Suplent: Senyor Daniel Martínez Rodríguez
· En representació del Grup Municipal Podemos
(PODEMOS)
- Titular: Senyora Maria Carmen López Álvarez
- Suplent: Senyora Elisabeth García Petit
· En representació del Grup Municipal En Comú
– Movem Cornellà- En Comú Guanyem
(EC-MC-ECG)
- Titular: Senyor Claudio Carmona Vargas
- Suplent: Senyor Sergio Gómez Márquez

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES
SOCIALS I COMUNITÀRIES
Presidenta – Delegada: Senyora Rocío García
Pérez
Vocals:
· En representació del Grup Municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya/Candidatura de
Progrés (PSC–CP)
- Titular: Senyora Joana Piñero Romera
- Suplent: Senyor Ot García Ruiz
· En representació del Grup Municipal del Partit
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal (ERC/AM)
- Titular: Senyora Estrella Colominas Molleja
- Suplent: Senyora Raquel Albiol i Gilabert
· En representació del Grup Municipal del Partit
Ciutadans, Partido de la Ciudadania (Cs)
- Titular: Senyor Pedro Millán Rodríguez
- Suplent: Senyor Daniel Martínez Rodríguez
· En representació del Grup Municipal
Podemos (PODEMOS)
- Titular: Senyora Maria Carmen López Álvarez
- Suplent: Senyora Elisabeth García Petit
· En representació del Grup Municipal En Comú
– Movem Cornellà- En Comú Guanyem
(EC-MC-ECG)
- Titular: Senyor Sergio Gómez Márquez
- Suplent: Senyor Claudio Carmona Vargas
Segon.- La delegació als Presidents i Presidentes
de les esmentades Comissions Informatives,
en conformitat amb el que disposa l'article 177
del ROM, en concordança amb l’article 44 del
Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, produiran efectes des del dia següent a la
data de notificació d'aquest Decret als Regidors
i Regidores afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació
d'aquesta Alcaldia.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució als
Regidors i Regidores afectats, entenent-se
acceptada la competència delegada als
Presidents i Presidentes de les Comissions
Informatives de forma tàcita, si dintre del termini
de les vint-i-quatre hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació, així
com als Caps dels diferents Serveis Municipals i
als funcionaris/es que actuen com a Secretaris/
es de les esmentades Comissions per delegació
de la Secretaria General de l’Ajuntament, pel seu
coneixement i efectes.
Quart.- Publicar aquestes delegacions en el
Butlletí Oficial de la Província, en el Butlletí
d'Informació Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que
disposa l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en
concordança amb l'article 44.2 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/86, de 28 de novembre i amb l’article
169 del ROM i difondre el seu contingut, en
compliment del Principi de Transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i
permanent en la Seu electrònica municipal,
en compliment del que disposen els articles 5
i següents de la Llei 19/2013, de 9 de 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.
Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament
d'aquesta resolució en la propera sessió extraordinària que es convoqui, en compliment
del que es preveu a l’article 22 del ROM, en
concordança amb l'article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals.

CORNELLÀ INFORMA / OPINIÓ POLÍTICA / Pàgina 31

Articles enviats pels portaveus dels grups polítics municipals que han estat representats al ple durant el darrer mandat.
CeC-CpC, al tancament de la revista, no ha facilitat l'article.

D’aquestes eleccions municipals, sorgeix un govern del PSC i
els Comuns. Es repeteix la història de sempre d’ICV-EUiA: sense
cap capacitat d’intervenir davant d’una majoria absoluta, prefereix
incorporar-se al govern neoliberal, autoritari i clientelar de Balmón
amb una cadira a treballar per construir una alternativa d’esquerres
que es mostri capaç de governar d’una altra manera. No ens
sorprèn, però no podem deixar de seguir constatant la necessitat
que hi havia que entrés amb força al Ple municipal una força
A les eleccions municipals del passat 26 de maig, Alternativa
política nítidament d’esquerres disposada a fer oposició al PSC.
d’Esquerres de Cornellà – CUP vam obtenir 1.344 vots (el 3,51%),
No valorem positivament el resultat electoral, però no
uns resultats que s’emmarquen en els 192.498 vots i 377 càrrecs el considerem una derrota perquè no ens en anem enlloc.
electes assolits per les candidatures de la CUP al conjunt dels
Seguirem treballant on hem estat sempre, al carrer. De la
Països Catalans. A la nostra ciutat això significa que no revalidem
mateixa manera que es va fer possible l’1-O, els 8-M, les vagues
la representació a l’Ajuntament, que el PSC de Balmón recupera
generals, el moviment okupa, la lluita contra Eurovegas…
la majoria absoluta i que hi ha un Ple municipal menys escorat a
Seguirem lluitant on la classe treballadora ha assolit sempre
l’esquerra i amb menys regidors republicans i autodeterministes. les transformacions socials. Tampoc deixem de banda la
Aquests, evidentment, no són els resultats que volíem.
lluita institucional, que sempre hem considerat que és una
Lluny de fugir d’estudi i autocomplaure’ns, volem reflexionar
eina més. Vam fer aquesta aposta el 1991 amb Catalunya
i assumir les responsabilitats que ens pertoquen. Valorem
Lliure, el 2011 amb Des de Baix i el 2015 amb la Crida per
positivament la feina feta durant quatre anys a l’Ajuntament i hi ha
Cornellà, i la seguirem fent, si escau, amb els replantejaments
hagut elements de les dinàmiques nacionals i estatal que no hem
que es derivin de l’autocrítica que ens pertoca per millorar.
estat capaces de contrarestar des de la lluita municipal, però això
Amb tot, volem agrair enormement el suport de tothom
no ens fa menys responsables dels resultats. Com ja vam fer
qui ens ha fet confiança amb el seu vot, assistència als actes o
al darrer Ple municipal, vistos els resultats globals, convidem la resta col·laboració de qualsevol mena. Estem convençudes que cal
de forces que es diuen d’esquerres i republicanes a sumar-se a
continuar caminant i plantant cara. Per això, us animem a unir-vos,
aquesta autocrítica i replantejament estratègic, necessaris per
a acompanyar-nos en la reflexió que acabem d’obrir per a la
construir una alternativa a Cornellà al servei de la classe treballadora. propera temporada i a continuar juntes la lluita. Seguim!

ÁNGEL CAMACHO
AECornellà-CUP

1.344 GRÀCIES!

MANUEL CASADO
PP

COMO SIEMPRE,
EL PARTIDO POPULAR
Desde el Partido Popular queremos agradecer a las casi dos
mil personas que nos dieron su confianza en la últimos
comicios locales. Para nosotros es un honor representarles
y nos esforzamos para poder mejorar su día a día y
contribuir a mejorar nuestra ciudad y nuestra sociedad.
Los resultados no han sido lo que hubiéramos deseado
pero para el Partido Popular nunca fue fácil en Cataluña; no
obstante, seguiremos peleando por nuestras ideas que son
la tuyas mejorando aquello que hemos hecho bien y, desde
luego, corrigiendo en lo que nos hemos equivocado.
Nuestro Partido y yo, como su representante local, estamos
plenamente comprometidos con la ciudad y sus gentes, comprometidos con una sociedad justa y libre y en una España unida.
Desde ayer estamos trabajando para el hoy:
· En la Libertad de pensamiento, libertad de elección
de enseñanza de nuestros hijos, libertad de elección de
idioma, libertad y competitividad de mercado.

· Con ciudadanos libres e iguales, creando marcos de
desarrollo personal donde la persona evolucione su
potencial sin verse lastrada por los colectivismos que
debilitan una sociedad.
· Desde la familia como centro del estado de bienestar
social, de las acciones políticas, y reconociéndola
como la vertebradora de nuestra crecimiento.
· En el respeto al diálogo, a la convivencia, consensuando y
aceptando para que los que es de todos sea así, de todos.
· En una Catalunya que es España en la que los catalanes
somos españoles y, gustando a unos más que a
otros, porque el castellano, las gaitas, las sevillanas,
la poesía urbana de los Estopa, la Nochebuena…,
porque eso también es cultura catalana.
Hoy ya estamos trabajando para que mañana:
· Pagues menos impuestos, estés más segura cuando
corres en Can Mercader, que los parques infantiles
sean seguros, no convivas con la basura, que
tengas facilidades para acceder a una vivienda,
para que se te notifique en castellano, tener una
ciudad completamente libre de obstáculos físicos
y de oportunidades para que puedas crecer.
En definitiva, desde el Partido Popular queremos decirte
que estamos aquí para crecer contigo, ayudarte a mejorar
cada día y a pelear por tus ideas. Gracias por tu confianza.
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MARI CARMEN LÓPEZ
Grup Municipal
de Podemos

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s

COMENZAMOS A TRABAJAR.
SÍ SE PUEDE!!

DESDE LA OPOSICIÓN

Damos las gracias a las casi 3.000 personas que habéis
depositado la confianza en Podemos con vuestro voto, y
especialmente a nuestras compañeras de camino, de las cuales
nos sentimos muy orgullosas. No podemos imaginar mejor
compañía, gente luchadora, valientey comprometida.
Partimos de la humildad. En estas elecciones hemos
gastado poco más de 3.000 eurosy creemos no equivocarnos
al decir que somos la formación que menos hemos invertido
en campaña. Como herramientashemos usado nuestros pies
para recorrer las calles y nuestras manos y el boca a boca para
hablar con la gente y ser visibles, ya que por ser nueva fuerza en
el municipio, no teníamos prácticamente espacio en la calle, ni
otro capital más que el humano, que no tiene precio.
Venimos de un difícil contexto tanto en lo general por
la campaña brutal de desprestigio contra Podemos y en lo
local cuatro años de invisibilización y disolución de nuestra
formación en una candidatura que no seguía la línea política
de Podemos, pero hemos conseguido crear de nuevo una
estructura sólida y con capacidad para presentarse a las
elecciones municipales y sin coaliciones. Porque en Cornellá
como en la mayoría de municipios de Baix Llobregat,
Podemos por decisión de nuestra asamblea NO se presentó
en confluencia con En Comú (ICV-EUiA).
Queremos aclarar este punto dada la confusión
generada. Somos Podemos. No somos En Comú y no
hemos hecho ningún pacto con el PSC para formar
gobierno. Nuestra asamblea decidió en caso de propuesta,
no aceptar entrar en un gobierno de mayoría absoluta del
PSC, ya que eso supondría la desactivación de la oposición
a la izquierda del PSC. Son ICV-EUiA ahora llamados En
ComúMovem, quienes forman parte del gobierno municipal
a pesar de ser la formación con menos votos.
Podemos en nuestro municipio, ha sido la fuerza más votada a
la izquierda del PSC. Todo un logro en esas condiciones, y el inicio
de un camino sin prisa pero sin pausa, sin deudas con los bancos
y con las manos libres, limpias y sin hipotecas para trabajar desde
el respeto y la crítica constructiva, siempre en disposición de
sumar, en aquello que suponga mejorar la vida de la gente.
Queremos otra forma de hacer política, de transformación
realmente democrática, justa y participativa desde la igualdad,
la justicia social, defensa de los animales y el medio ambiente,
una economía al servicio de las personas, la construcción de
una ciudad libre de dependencias privadas y gestión pública
de los servicios. Un futuro con Memoria y dignidad sobre los
cimientos del respeto a los derechos humanos.
Ofrecemos esta columna a los colectivos que
necesiten espacio en esta revista para dar difusión a
sus luchas. Para ello podéis contactar a través de:
podemcornella@gmail.com, Twitter @PodemCornella,
Facebook @podemoscornella, Instagram @podemcornella.

Para empezar, desde Ciutadans queremos felicitar al Sr. Antonio
Balmón por su reelección para un quinto mandato. También
queremos agradecer a los 3.813 cornellanenses que votaron
nuestra candidatura el 26M. Los resultados electorales nos han
situado como tercera fuerza municipal con tres concejales y
desde ese lugar vamos a ejercer una oposición crítica, responsable
y constructiva. Insistiremos en nuestra labor de fiscalizar al equipo
de gobierno, porque un buen gobierno municipal requiere de una
oposición seria y crítica en beneficio de la ciudad.
Nuestro objetivo en las elecciones era proponer un cambio
sensato de gobierno, en la forma de gestionar y de entender
la política municipal. Nos presentamos con un programa
completo de medidas, una candidatura renovada y nos
apoyamos en el trabajo realizado durante los cuatro años del
anterior mandato para intentar acabar con más de 34 años de
gobierno socialista, pero los votantes decidieron revalidar su
gestión. Al nuevo equipo de gobierno, le pedimos que deje
atrás vicios de mandatos pasados, que no caiga en el abuso de
la mayoría absoluta de la que dispone para imponer su modelo
y le instamos a que busque acuerdos y consensos de ciudad.
Desde Ciutadans buscaremos el diálogo y el acuerdo en
temas y proyecto de ciudad: en vivienda, en acción social y
empleo, en urbanismo, espacio público y accesibilidad, medio
ambiente, en deporte, cultura e igualdad. Empieza un período
de cuatro años donde todos los concejales vamos a tener
un papel clave en el presente y futuro de Cornellá. Somos la
expresión política de la voluntad de los electores y esperamos
que todos, desde nuestra posición ideológica, representemos
con acierto a la administración, estemos a la altura que
corresponde a nuestra responsabilidad y dignifiquemos el
trabajo como representantes públicos.
En este mandato que iniciamos, empezaremos a defender
nuestro programa y nuestras propuestas que creemos necesarias
para la ciudad. Seguimos apostando por la regeneración y la
participación ciudadana. Queremos una administración leal a la
Constitución, al Estatuto y al Estado de Derecho que preserve
la neutralidad del espacio público. Un Ayuntamiento capaz de
encontrar nuevos medios para garantizar la justicia social y la
igualdad de oportunidades, que rebaje la presión fiscal, que mejore
los planes de ocupación, impulse el comercio y el turismo local,
refuerce la Guardia Urbana, mejore los carriles-bici y tengamos un
buen sistema de recogida de residuos y limpieza viaria.
Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el
Ayuntamiento, como administración más próxima y cercana
debe ser una herramienta para resolver los problemas del
ciudadano, no un generador de nuevos problemas. Desde
Ciutadans vamos a trabajar para devolver la confianza a todos
aquellos votantes que habéis apostado por nuestro modelo
de ciudad. Hay mucho trabajo por delante. Ilusón ganas y
fuerzas no nos van a faltar. No os vamos a defraudar.
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RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

5.387 GRÀCIES!
SEGUIM TREBALLANT!
Hem fet història! Hem doblat la nostra representació i som la
primera força de l’oposició!!!
Esquerra Republicana de Cornellà hem crescut, moltíssim,
més que mai i tenim 4 regidors. 3 dones i un home. Reflex d'una
llista feminista i amb moltíssima empenta.
Aquest resultat és la resposta a moltíssima feina, a la
constància i al treball d’aquests darrers quatre anys i a la
implicació imprescindible de les voluntàries i voluntaris,
que hi han invertit moltíssimes hores i encara més il·lusió,
esperança i determinació. Cornellà és una ciutat amb
persones d’orígens molt diversos, amb molts contrastos i,
per aquest motiu, encara ens sentim més orgullosos dels
nostres resultats. Perquè el nostre missatge ha arribat a tots
els barris i perquè, l’impuls republicà, es veu recolzat per
moltíssima voluntat de canvi.
Estem molt orgullosos de tenir més força per treballar,
de manera coherent i constructiva, com hem fet fins ara.
Amb projectes de i per la ciutat, en la reivindicació dels
valors republicans, contra la repressió i en la defensa dels
drets i llibertats.
El nostre compromís amb la nostra ciutat és ferm i
continuarem treballant per una ciutat cohesionada, feminista,
emprenedora, sostenible i republicana.
Som molt conscients que la majoria absoluta del PSC
pot condicionar l'èxit i el desenvolupament de les nostres
propostes. I més després del pacte amb “els comuns”, ampliant
encara més la seva majoria. Però nosaltres continuarem fent
oposició, coherent i constructiva, i també emplacem a totes
les forces polítiques representades en aquest Ajuntament la
voluntat de contribuir, consensuar i acordar temes essencials
per la nostra ciutat que necessiten la implicació de tots
nosaltres, ens referim sobretot a la problemàtica de l’habitatge
i a la situació precària dels serveis socials de la ciutat.
Els resultats d’Esquerra Republicana de Catalunya, del 28
d’abril, van tenyir de groc Catalunya i nosaltres, hem seguit
el seu impuls. Som el pal de paller de la lluita pels drets
socials i democràtics i som una muralla contra la repressió.
Hi ha companyes i companys que es veuen injustament
empresonats i, nosaltres, des de Cornellà, seguirem treballant
perquè siguin lliures i perquè ho siguem tots.
El conegut com a cinturó roig, cada vegada és més groc,
cada vegada hi ha més gent que s’adona que per millorar,
per conquerir més drets socials i tenir una societat més
justa, igualitària i democràtica és imprescindible la República.
Perquè la República es construeix des dels municipis.
Moltes gràcies a totes les persones que ens heu fet
confiança, seguirem treballant per la defensa dels drets socials
de tota la ciutadania de Cornellà, ara amb més força dins de
l’Ajuntament i també, com sempre, des del carrer.
Bon estiu!

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC

18.180 GRACIAS, ¡SEGUIMOS!
En primer lloc des del Grup Municipal Socialista volem felicitar
al conjunt de la ciutadania que va participar a les passades
eleccions municipals, contribuint així, amb el seu vot, a
reforçar i a enfortir la democràcia.
I especialment volem agrair el suport majoritari, una
vegada més, a la nostra candidatura socialista encapçalada
per Antonio Balmón.
18.180 gràcies!! Aquests 18.180 vots ens donen estabilitat, i una
representació que ens avala per continuar defensant Cornellà.
Agraïm, doncs, la renovada confiança que heu dipositat
en el nostre Grup i, en definitiva, en la tasca d'aquests últims
anys, feta des de l’esforç, amb rigorositat i amb la convicció
de què les nostres decisions han sigut determinants per a
millorar el dia a dia de Cornellà.
I per a això estem, assumint amb responsabilitat
apassionada continuar treballant des del diàleg, amb
modèstia, escoltant des de la proximitat allò que se'ns vol
dir, atenent a la pluralitat d’opinions per tal de sumar
esforços per Cornellà.
Ara, amb noves idees, amb projectes que ens il·lusionen,
forces renovades, i amb incorporacions de noves persones,
continuarem donant resposta al dia a dia dels veïns i veïnes, i
treballant, amb i per a aquells que creuen en aquesta ciutat.
Sempre al costat de la seva gent, defensant a peu de
carrer problemes col·lectius de manera individual, intentant
donar solucions a les preocupacions, que potser són molt
quotidianes però per a nosaltres són molt importants. I dic
continuarem, perquè aquesta ha estat la nostra voluntat els
darrers anys.
Si miramos atrás, comprobamos que hemos sido útiles,
efectivos, y podemos estar orgullosos.
Estos últimos años, hemos:
-Defendido Cornellà: conservando todo lo que hemos
conseguido, cuidando el espacio público, los equipamientos,
los servicios, para evitar la degradación de la ciudad.
Con una gestión transparente y buscando la implicación
ciudadana en multiples proyectos.
-Combatido la crisis económica y defendido la dignidad
de las personas como única bandera, esa sí nos representa
a tod@s.
-Diseñado proyectos de futuro como el Cornella
Natura y el Cornellà Humana, transformando la ciudad en
un espacio más amable, más verde, más sostenible.
Así que ahora, con una amplia mayoría de izquierdas, tras el
acuerdo firmado con En Comú Movem Cornellà, seguimos
construyendo la Cornellà del futuro. ¡Gracias!
Ya sabéis: nos podéis encontrar en psc@aj-cornella.cat,
¡nos vemos por la ciudad!
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CLAUDIO CARMONA
Grup Municipal d’En
Comú-Movem Cornellà

JULIOL/
SETEMBRE
http://agenda.cornella.cat

COMENCEM; VOLEM
SUMAR I CONSTRUIR
Durant la campanya vam insistir que volíem millorar Cornellà.
Gràcies als 2.785 vots vam obtenir dos regidors (Claudio
Carmona i Sergio Gómez) que comencem a treballar amb
aquest compromís de posar el nostre granet de sorra per a
millorar la nostra ciutat i ajudar a construir la Cornellà que volem
per al futur, per als nostres fills i filles. També vam dir durant la
campanya que volíem aportar energia i renovació, amb ànim
constructiu, de suma, i amb aquesta idea hem encarat els
primers dies d’aquest nou mandat municipal 2019-2023.
Després de les eleccions municipals En Comú Movem
va iniciar un procés de reflexió i debat per a decidir de quina
forma podem ser més útils a la ciutadania i com poder influir
amb major incidència en les polítiques municipals. La nostra
assemblea local va decidir aprovar l'acord de govern assolit
amb el Partit Socialista per a participar en el govern de la ciutat
gestionant l'àrea de polítiques mediambientals i comunitàries.
Entenem que es donen les condicions perquè el nostre
grup municipal pugui aportar idees i una nova forma de
gestionar unes polítiques que són nuclears en el nostre
projecte polític, com ho són les polítiques mediambientals,
però també les polítiques d'ocupació, mediació comunitària,
nova ciutadania, cooperació i solidaritat, drets LGTBI o
programes de memòria històrica, entre altres.
També considerem que tindrem un mandat on el treball en
xarxa a l’àrea metropolitana serà molt important en qüestions
relacionades amb la prevenció i gestió dels residus, les mesures
per millorar la qualitat de l’aire, la preservació d’espais naturals, la
mobilitat, però també en qüestions com l’habitatge.
Iniciem, per tant, el mandat satisfets amb un acord
de govern que manté el compromís dels dos grups per a
desenvolupar polítiques basades en objectius de justícia
social, ecologisme i feminisme que compartim, però que
també manté marge d'autonomia en certs projectes en els
quals podem discrepar i mantenir una visió no tan pròxima.
Com ja vam dir el dia del Ple de Constitució, podeu comptar
amb nosaltres. Volem participar en tots els grans debats de ciutat i
aportar propostes, no només en les àrees que gestionarem sinó en
cadascun dels temes i les preocupacions que vam posar damunt
de la taula en campanya i que intentarem posar en l'agenda
política de la ciutat en els pròxims mesos i anys: estendre el
sistema de tarifació social per a promoure la igualtat d'oportunitats
en l'accés de tots els serveis, garantir l'accés a un habitatge
digne, instal·lar la perspectiva de gènere en totes les polítiques i
accions de l'ajuntament, fer de Can Bagaria un centre referent
de creació i exposició cultural i artística, o fer de Cornellà una
veritable ciutat educadora on, entre tots i totes, podem fomentar
el desenvolupament cultural i social dels nostres veïns i veïnes.
Comencem. Ens teniu a la vostra disposició; podeu contactar
amb nosaltres en l'e-mail: encomu@aj-cornella.cat i seguir l'activitat
del grup municipal en les xarxes socials (@CatComuCornella).

B-RETINA, BÁRBAROS
Y BARBARIDADES
El fin de semana del 13 al 15 de septiembre
tendrá lugar en el Centre Cultural Sant Ildefons
la quinta edición del B-Retina, el festival de cine
de serie B de Cornellà. Se presentó el 28 de junio
en el Castell y adelantó el leit-motiv “Bárbaros y
barbaridades“ que vertebrará la programación, la
cual cuenta con muchas novedades. Una de las
citas prevista es el estreno en España de Clownado,
una disparatada cinta de terror dirigida por Todd
Sheets. Más información: http://www.b-retina.cat

11 DE SETEMBRE,
DIADA INSTITUCIONAL
Els actes de commemoració de l’11 de setembre,
Diada Nacional de Catalunya, començaran a a
les 11.30 hores a la plaça de l’Església, davant el
conjunt escultòric realitzat per Jordi Serra, amb
la ballada de sardanes que ofereixen els Amics
de la Sardana de Cornellà i la cobla Maricel. A les
12.00 hores tindrà lloc l’ofrena floral institucional
per part d’institucions i entitats de la ciutat.

AULES D’ESTUDI PER
PREPARAR EXÀMENS
Del 23 d’agost a l’1 de setembre s’obre un període
especial d’obertura de les Aules d’Estudi, l’espai
adreçat als joves per preparar amb comoditat els
exàmens. Serà oberta l’aula del Centre Cultural Joan
N. García-Nieto, el divendres de 20 a 24 hores i el
dissabte i el diumenge de 10 a 14 i de 16 a 24 hores.
I recordeu que l’aula d’estudi del Citilab és oberta
els 365 dies de l’any, durant les 24 hores del dia,
accedint-hi amb el carnet de Citilàber.
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BREUS

DIARI

CICLISME FAMILIAR NOCTURN

VISITA AL RIU EL 7 DE SETEMBRE

Nova cita de la programació de rutes
familiars, en aquesta ocasió aprofitant les
darreres hores del dia. Serà el divendres
19 de juliol a partir de les 20 hores, i
la ruta portarà els participants fins a la
platja del Prat. El punt de trobada és l’inici
de la passarel·la del carrer de la Verge
de Montserrat i us podeu inscriure a
http://ajuntament.cornella.cat/inscripcions/

El primer diumenge de setembre està
programada una visita guiada al riu
Llobregat, organitzada pel Departament
de Medi Ambient, a partir de les 10 hores.
Hi poden assistir persones de totes les
edats i té una durada de dues hores
aproximadament. Es recomana portar
prismàtics. Us hi podeu inscriure a
http://ajuntament.cornella.cat/inscripcions/

VISITA GUIADA
AL PALAU MERCADER

EN BICICLETA FINS AL PRAT

Concert líric al Castell

El setembre tornarà la programació
de Ciclisme Familiar que organitzen
l’Ajuntament de Cornellà i Esport
Ciclista Cornellà. El diumenge 15 de
setembre, a partir de les 10 hores, hi
ha programada una excursió fins a
la platja del Prat, amb l’objectiu de
fomentar l’ús de la bicicleta, el respecte
al medi ambient i l’esport saludable.

19/07/19
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Flamenco Boogie
Project Combo
18/07/19

Activitat gratuïta en què es presenta
la història de la finca Mercader i es
descobreixen alguns dels espais de la
planta noble, decorats segons el gust
d’una família aristocràtica de finals
del segle XIX. Serà el diumenge 21
de juliol a les 12 hores. Cal inscripció
prèvia, al telèfon 93 474 51 35 de
dimarts a divendres de 10 a 14 h.

PROJECTE FOTOGRÀFIC
SOBRE ELS RESIDUS
La fotògrafa emergent Laura Van Severen
presenta el seu projecte fotogràfic “The
Arrangement of Unwanted Features“,
centrada en imatges d’abocadors de
diferents països de la Unió Europea,
i que convida a la reflexió sobre
aquesta manera de desfer-se dels
residus. A l’Espai d’Art Moritz, cada
tarda de dilluns a divendres, de 17
a 21 hores, fins al 26 de juliol.

MELÉS NOCTURNES
DE PETANCA
L’Associació de Clubs de Petanca de
Cornellà organitza aquest estiu unes
melés nocturnes de petanca obertes als
practicants d’aquest esport. Són a les
pistes de petanca la Miranda, situades
a l’avinguda del parc de Can Mercader,
s/núm., a partir de les 22 hores, cada
divendres fins al 30 d’agost.

UNA VISIÓ SOBRE LES
PERSONES REFUGIADES
Fins al 2 d’agost es pot visitar a la
biblioteca Central, l’exposició “Vents de
l’Est. Refugiades“, una mostra fotogràfica
d’Eva Parey que protagonitza una
família de Romania, de la qual alguns
membres es veuen obligats a migrar
per les condicions de marginalitat i
precarietat en què viu el seu poble.
Cada tarda, de 15.30 a 20.30 hores.

Los Wishas i Big
Mouthers Covers
20/07/19

Festival reggae
Jam in Fest
21/07/19

Visita guiada al Palau
24/07/19

Cantautor al Castell

CONCURS LITERARI
PER A DONES

25/07/19

Nits d’Estiu: Karabash

És oberta fins al 30 de setembre la
convocatòria per participar al XXIV
Concurs Literari per a Dones Àrtemis. Es
valorarà la creació literària, imaginativa
i innovadora. Els treballs s’han d’enviar
a l’Apartat de Correus 160 de Cornellà
de Llobregat. Més informació al
correu donesartemis@gmail.com

26/07/19

Melé nocturna
de petanca
27/07/19

Inici Dansafolk
28/07/19

Esbart Joaquim
Ruyra de Blanes
Fins al 10/09/19 (excepte
del 5/08 al 18/08)

PROGRAMACIÓ ESCÈNICA
DE TARDOR

Patis Escolars Oberts

Ja pots comprar les entrades per a les
programacions escèniques de tardor,
teatre i música. Les entrades anticipades
tenen importants descomptes, tant
per als espectacles de l’Auditori de
Cornellà (www.auditoricornella.com)
com per a les propostes del Cornellà
Escena (http://entradescornella.cat).

Del 23/08/19 al 01/09/19

Aula d’estudi del CC
Joan N. García-Nieto

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
900 900 120 Atenció 24 h
112 Emergències
Centre d’Informació
i Recursos per a les Dones
Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18
T. 93 474 28 41
Dilluns a dijous: de 9 a 13
i de 15.30 a 18.30 h
Divendres: de 8 a 15 h

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

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

Descarrega l’APP
de Seguretat
Ciutadana

BON ESTIU,
BONA LECTURA

www.cornella.cat

Butlletí d’informació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

