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PRUDÈNCIA PER PODER AVANÇAR
Nos merecemos un descanso. Después de todo lo
que hemos pasado, es el momento de coger fuerzas
para comenzar un nuevo curso en septiembre
cargado de positividad, dedicando tiempo a disfrutar
de nuestras familias y amigos, de un buen libro, de
música, en definitiva, de lo que nos haga felices.
Cornellà ofrece amplias posibilidades para pasar
estos meses de calor de una manera confortable,
ya sea a través de los refugios climáticos que se han
indicado en los parques —aprovechando sus zonas
de sombra naturales—, en las piscinas exteriores
municipales o con las propuestas culturales organizadas
para disfrutar en espacios abiertos este verano.
Más de la mitad de la población de Cornellà está
vacunada de, al menos, la primera dosis. Esto es una
tranquilidad para todos, aunque no debemos olvidar que
los contagios están aumentando. Estamos en medio de
una quinta ola, en la que los jóvenes son el colectivo más
afectado, con índices muy elevados que nos recomiendan
prudencia, ser conscientes de que el virus aún está
entre nosotros y que se pone en peligro nuestra salud y
la de nuestros seres queridos. A pesar de que cada vez
sean más las propuestas de ocio, no podemos bajar la
guardia. La mascarilla, la distancia personal y la higiene
de manos siguen siendo recomendables. Y, lo más
importante: no debemos perder nuestro sentido común
para seguir recuperando, poco a poco, la normalidad.
En septiembre, tenemos la intención de reactivar
proyectos que se han paralizado por la pandemia,
y también realizaremos un homenaje a las víctimas
de la Covid-19, para acompañar y recordar.
Así que, tanto si nos vamos de vacaciones como
si nos quedamos en casa, es muy recomendable
aprovechar estos días de descanso para recargar
pilas —sin bajar la guardia contra el coronavirus—
y volver con más fuerza. ¡Feliz verano!

L’alcalde
Antonio Balmón

Ens mereixem un descans. Després de tot el que hem
viscut, és el moment d’agafar forces per començar un
nou curs al setembre, carregat de positivitat, dedicant
temps a gaudir de les nostres famílies i amics, d’un bon
llibre, de música… en definitiva, del que ens faci feliços.
Cornellà ofereix àmplies possibilitats d’oci per
passar aquests mesos de calor d’una manera
confortable, ja sigui a través dels refugis climàtics
que s’han indicat als parcs —aprofitant les seves
zones d’ombra naturals—, de les piscines exteriors
municipals o de les propostes culturals organitzades
per gaudir en espais oberts aquest estiu.
Més de la meitat de la població de Cornellà està
vacunada de, si més no, la primera dosi. Això és una
tranquil·litat per a tothom, encara que no hem d’oblidar
que els contagis estan augmentant. Som al mig d’una
cinquena onada, en què els joves són el col·lectiu més
afectat, amb índexs molt elevats que ens recomanen
prudència, ser conscients que el virus encara és entre
nosaltres i que encara posa en perill la nostra salut i
la dels nostres éssers estimats. Tot i que cada vegada
siguin més les propostes d’oci, no podem abaixar la
guàrdia. La mascareta, la distància personal i la higiene
de mans continuen sent recomanables. I el més
important: no hem de perdre el nostre sentit comú si
volem continuar recuperant, a poc a poc, la normalitat.
Al setembre, tenim la intenció d’activar projectes que
s’han paralitzat per la pandèmia, com l’homenatge a les
víctimes de la Covid-19, per acompanyar i recordar.
Així que, tant si ens n’anem de vacances com
si ens quedem a casa, és molt recomanable aprofitar
aquests dies de descans per recarregar piles —sense
abaixar la guàrdia contra el coronavirus— i tornar
amb més força. Bon estiu!
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53.297

personas vacunadas
con la primera dosis

MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN
DE CORNELLÀ YA HA RECIBIDO
AL MENOS LA PRIMERA DOSIS
DE LA VACUNA
La vacunación contra la Covid-19 hace semanas que
ha cogido velocidad de crucero. La constante llegada
de dosis ha permitido no detener el ritmo e, incluso,
incrementarlo. En Cornellà, se ha superado el 58% de la
población que ya ha recibido por lo menos la primera
dosis de la vacuna, con datos de 8 de julio: un total de
53.297 personas, de una población de 89.936 habitantes.
Además, un 44% de la población de la ciudad ha
recibido ya la pauta completa. Aquí se suman tanto
las personas que han recibido dos dosis de Pfizer,
AstraZeneca o Moderna, como aquellas que han
recibido la vacuna de Janssen, que es monodosis.

MÁS DE 30.000 VACUNAS
POR SEMANA EN LA FIRA
La Fira de Cornellà es uno de los espacios de
vacunación masiva más importantes de Catalunya.
En las últimas semanas, se han administrado alrededor
de 30.000 dosis por semana. El Ayuntamiento de
Cornellà ofreció a principios de año este espacio
para facilitar la vacunación masiva contra la Covid-19
y avanzar lo más rápido posible en la inmunización

de la población. Se trata de un recinto óptimo por
su ubicación, accesibilidad y amplitud de espacio.
Se han administrado, hasta ahora, más de 200.000
dosis, principalmente a personas provenientes del
área metropolitana de Barcelona, pero viene gente
de toda Catalunya ya que los ciudadanos pueden
elegir cualquier punto de vacunación del territorio.

EL AYUNTAMIENTO, PREMIADO
POR BUENAS PRÁCTICAS
DURANTE LA DESESCALADA
Ésta no ha sido la única iniciativa del consistorio en la
lucha contra el virus. En abril del año pasado, durante
la desescalada, el Ayuntamiento de Cornellà llevó a
cabo un conjunto de “Medidas de distanciamiento físico
y movilidad sostenible. Replanteamiento del espacio
público” para garantizar la distancia de seguridad en la
vía pública, así como para habilitar de forma táctica o
permanente nuevas redes de movilidad. Estas iniciativas
han sido premiadas recientemente como buenas
prácticas en el ámbito de Movilidad e incluida en el
Banco de Buenas Prácticas de los gobiernos locales.
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30.000

vacunaciones
semanales
en la Fira

42.207

personas con
la pauta completa

EL AYUNTAMIENTO PREPARA
UN ACTO DE HOMENAJE
A LAS VÍCTIMAS DE
LA PANDEMIA
Próximamente se llevará a cabo un acto en recuerdo
de las personas de la ciudad que nos han dejado
víctimas de la pandemia de la Covid-19 y que, por
las circunstancias del confinamiento o las restricciones
a la celebración de ceremonias, no pudieron ser
despedidas como sus familias habrían deseado.
El Ayuntamiento quiere acompañarlas en este
trance, en nombre de toda la ciudad, y dedicar a ello
un espacio conmemorativo. En estos momentos, se
está decidiendo el lugar y el día, que será, previsiblemente, durante el mes de septiembre.

CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN
El Ayuntamiento de Cornellà ha puesto en marcha una
campaña informativa para promover la vacunación, cuyo
objetivo es alcanzar la inmunidad de grupo y minimizar
los efectos de la pandemia. Cuando una parte de la
población ya tiene los anticuerpos proporcionados por
la vacuna, el virus queda bloqueado y disminuyen su
propagación y los contagios hasta un porcentaje residual.

PIDE CITA:
061
En tu centro de Salud
https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/
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IDEES PER A UN ESTIU PER COMPARTIR
I GAUDIR DE LA CIUTAT
L’estiu és un bon moment per gaudir de la ciutat.
Si penseu quedar-vos a Cornellà i encara no sabeu
com ocupar els vostres dies de vacances, preneu
nota de les opcions que us proposem. Les piscines,
evidentment, són les grans protagonistes, però
també hi ha propostes culturals, gastronòmiques,
esportives i per gaudir de la natura.

POSA’T EN REMULL!

Estem en plena temporada d’estiu pel que fa a les piscines
exteriors de la ciutat. La del Parc Esportiu Llobregat
estarà oberta fins al 31 d’agost i la del Complex Aquàtic
i Esportiu de Can Mercader, fins al 12 de setembre.
Per segon any consecutiu i per respectar
aforaments, cal reservar cita prèvia a través de
www.parcesportiullobregat.com. L’horari de les
piscines és de 10.30 a 19.30 h, en dos torns, de 10.30
a 14.45 h i de 15.15 a 19.30 h. Les tarifes enguany
també són reduïdes.

DESCANS I ESBARJO
EN ELS PARCS

Cornellà compta amb importants espais verds que
poden esdevenir centres dinamitzadors d’activitats
familiars, culturals i de foment d’hàbits de vida
saludable. D’una banda, tenim els parcs de Can
Mercader, de Can Corts, de Rosa Sensat, de la Ribera i
del Canal de la Infanta. D’altra banda, podem passejar
o anar en bicicleta per la ribera del riu o per les
diferents rutes i camins rurals. I per últim, els parcs
i places de la ciutat —alguns, amb zones de jocs
infantils— també ofereixen alternatives d’oci estiuenc.
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LA TAPA DEL CORPUS

Si t’agrada menjar i tastar sabors nous, la “Tapa del Corpus”
serà la teva activitat preferida aquest estiu. Tot i que la Festa
Major ja ha acabat, alguns dels establiments participants
d’aquesta novetat gastronòmica continuen oferint les
tapes que van elaborar per celebrar el Corpus d’aquest
any. Els podeu consultar a la pàgina web cornella.cat

BIBLIOTEQUES I LECTURA

La Xarxa de Biblioteques no tanca aquest estiu i us
espera, de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h. Cada
vegada ofereixen més activitats presencials, tot i
que també es mantenen algunes propostes virtuals.
Destaquen els Clubs de Lectura, les campanyes “Quina
és la teva personalitat lectora” i “La cultura t’allibera”,
a més d’alguns tallers infantils. Podeu consultar la
seva agenda d’activitats a biblioteques.cornella.cat
A més, les tres biblioteques de la ciutat disposen
d’un servei d’assessorament per recomanar lectures.
Així que si aquest estiu voleu gaudir d’un bon llibre, però
no sabeu quin agafar, podeu fer servir aquest servei.

ESPORT A L’AIRE LLIURE

Practicar esport a l’aire lliure és fàcil a Cornellà a qualsevol
edat. A diferents places i parcs es poden trobar màquines
de pedalejar i altres que permeten resseguir circuits
saludables (pensats principalment per a la gent gran).
Per als més joves, hi ha les pistes esportives, el parc de
cal·listènia, el parc d’skate o els patis oberts . La riba del
riu i els parcs també ens permeten la pràctica de ciclisme
o running i també hi ha una guia de rutes culturals i
patrimonials que es pot consultar al web municipal.
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UN ESTIU AMB MOLTES
PROPOSTES CULTURALS
EN FAMÍLIA
DIVENDRES 16 DE JULIOL
CINEMA A LA FRESCA:
‘TERRA WILLY. PLANETA DESCONOCIDO’

Les vacances d’estiu són un bon moment per gaudir
de les propostes culturals que ens ofereix la ciutat.
L’agenda del “Què Fer” és la vostra aliada per conèixer
totes les activitats pensades per al juliol i a l’agost.
Si no us voleu perdre cap de les activitats culturals,
us podeu subscriure al butlletí del “Què Fer a Cornellà”.
També us podeu descarregar l’APP gratuïta
des d’aquest QR:

www.queferacornella.cat

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

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

Per accedir a aquestes activitats, cal portar la
mascareta, mantenir la distància de seguretat,
desinfectar-se les mans i respectar l’aforament.

Plaça de Catalunya 22 h
La càpsula del jove Willy aterra en un planeta
salvatge i inexplorat on viurà nombroses
aventures. (En català)

DIMECRES 21 DE JULIOL
LITTLE CHEF
Biblioteca Marta Mata 19 h
A partir de 4 anys
Apunta’t als tallers més gustosos
de Kids & Us i passa-t’ho d’allò
més bé cuinant receptes senzilles
i molt creatives en anglès.

DIVENDRES 23 DE JULIOL
CINEMA A LA
FRESCA: ‘JOKER’
Plaça de Catalunya 22 h
Thriller psicològic protagonitzat
per Joaquin Phoenix com a
Joker i basat en personatges
de DC Comics. (En castellà)

DISSABTE 24 DE JULIOL
QUIM ARNAL: ‘NITI I EL LLEÓ’
Amfiteatre de Can Mercader 19 h
El Pirata Kim ens fa viatjar al continent africà
a través de la història de “Niti i el Lleó”,
un conte teatralitzat que narra una bonica
història d’amistat i de superació.

CINEMA A LA FRESCA
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LA MÚSICA DE LES NITS D’ESTIU
DISSABTE 17 DE JULIOL
CONCERT DE DAVID ROS

DIVENDRES 23 DE JULIOL
FLAMENCO BOOGIE PROJECT

Plaça de La Caldereria
22 h
David Ros és cantant i compositor
d’àmplia i reconeguda trajectòria
en el món de la música, amb
èxits com “Buscarem la sort” o
“Ara”, entre moltes altres cançons.

Plaça de Carles Navales 20.30 h
Lluís Coloma, Miguel Ángel Pozo, Pep Pérez
Cucurella i Manolo Benitez crearan un directe
que no deixarà indiferent a ningú.

DIJOUS 22 DE JULIOL
CONCERT LÍRIC
El Castell 22 h
A càrrec de la soprano Sara Bañeras Carrio i del
pianista José Ramón Martín Díaz. Assistència amb
reserva prèvia: al 93 474 51 35 (de dilluns a divendres
de 9.30 a 14 h) o a museumercader@aj-cornella.cat

DISSABTE 24 DE JULIOL
NIT DE CONCERTS A LA CALDERERIA:
LA OTRA + RAN RAN RAN
Plaça de La Caldereria 20.30 h
Ran Ran Ran és la nova encarnació amb la
qual Ferran Baucells importa la tradició del folk
i La Otra és una veu dolça de cantautora.

Accés lliure per ordre d’arribada. Aforament limitat. Control a l’entrada.
30 minuts abans de l’inici de l’activitat es procedirà a repartir les entrades (màxim 4 per persona).

EXPOSICIONS
FINS AL 23 DE JULIOL
ABDÓ MARTÍ (2021)
Espai d’Art Moritz
Mostra de l’artista cornellanenc,
que repassa la seva trajectòria en
l’àmbit de les arts plàstiques i visuals.

EXPOSICIÓ ‘ENFOC’

FINS AL 25 DE JULIOL
ENFOC. FOTOGRAFIA
A CORNELLÀ. L’ANY
QUE NO VA SER
El Castell
Diversos fotògrafs locals plasmen els
efectes de la pandèmia a la ciutat
a través de les seves instantànies.

FINS AL 25 DE JULIOL
DESENTERRANT EL SILENCI
Museu Palau Mercader
Reconstrucció de la trajectòria del
professor català Antoni Benaiges,
afusellat i exhumat de la fossa
de la Pedraja l’estiu de 2010.

CONCERT DE ‘LA OTRA’
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CONSELLS
DE PREVENCIÓ

EVITEM ELS
COPS DE CALOR
Les altes temperatures seran, com
tots els estius, les protagonistes
d’aquests mesos vinents i per evitar
els cops de calor, l’Ajuntament
de Cornellà posa en en marxa,
amb la col·laboració de Creu Roja
Cornellà, una campanya preventiva
amb recomanacions. Els trets més
significatius són: parar atenció de
familiars o de veïns i de veïnes
que es troben en situació de
vulnerabilitat —especialment si
són persones d’edat avançada que
viuen soles— i evitar sortir al carrer
durant les hores de més calor. Els
educadors cívics divulguen aquests
consells entre els i les vianants.

» Eviteu el sol directe i sortir
a les hores de més calor.

Per oferir espais d’ombra, la
ciutat també disposa de tendals en
parcs i places. Actualment n’hi ha
14, però a mitjans de juliol se’n
posarà un de nou, concretament
al carrer de l’Arquitecte Calzada,
en el barri d’Almeda.
Aquest any, com a novetat,
Cornellà participa en la prova pilot
de la Xarxa de refugis climàtics
metropolitans, que consisteix a
indicar els espais més adequats per
refugiar-se de la calor en els parcs
de Can Mercader, de Rosa Sensat
i del Canal de la Infanta, aprofitant
la seva presència destacada
d’arbres i d’altra vegetació.

» Porteu gorres o barrets
i roba lleugera.
» Cal hidratar-se amb
més freqüència.
» Reduïu les activitats físiques
a l’aire lliure durant les
hores de més calor.
» Durant el dia, tanqueu
les persianes de les
finestres on toca el sol.
» Obriu finestres a la nit
per refrescar la casa.
» Refresqueu-vos sovint
amb dutxes o amb aparells
de climatització.

ASSESSORAMENT SOBRE CLIMATITZACIÓ A LA LLAR
A l’estiu, es recomana que els domicilis estiguin a
26 oC. Si voleu rebre informació o assessorament
sobre eficiència energètica, poseu-vos en contacte
amb l’Oficina d’Eficiència Energètica de l’Ajuntament.

Oficina d’Eficiència Energética
Edifici Can Mercader (parc de Can Mercader)
93 377 02 12 (extensió 1220)
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L’IMPACTE DE LA PANDÈMIA,
PROTAGONISTA DE LA MEMÒRIA 2020
DEL SÍNDIC DE GREUGES
El 14 de juny va tenir lloc un Ple Extraordinari per presentar la memòria
corresponent a l’activitat de l’Oficina del Síndic de Greuges de Cornellà durant
l’any 2020. L’informe recull que l’Oficina va tramitar un total de dos-cents
quaranta-sis expedients de queixa, quatre iniciatives d’ofici i disset consultes
—la majoria, agrupades sota l’epígraf “Servei a les persones”, que inclou problemàtiques com el subministrament de serveis bàsics, l’acompanyament i l’atenció
dels serveis socials, l’accés a un habitatge digne, l’atenció i la reorganització
dels serveis sanitaris a causa de la pandèmia i les dificultats en el pagament del
lloguer, entre d’altres—. A aquest conjunt de temàtiques, s’hi afegeix un bloc de
queixes vinculades a l’espai públic i, més concretament, a la neteja de la ciutat.
En la presentació, el síndic, Joan Barrera, explica que «l’impacte de la
pandèmia ha obligat a redefinir la relació de la institució amb la ciutadania,
especialment durant els mesos de confinament estricte, i a buscar mecanismes
que permetessin assegurar la funció de defensa dels seus drets i de les llibertats».
S’ha fet evident que la incidència de la Covid-19 ha impactat en les persones,
especialment en les més vulnerables, alhora que s’ha posat en valor la rellevància
a la ciutat d’entitats i d’organitzacions del tercer sector com a protectores de drets.

OFICINA DEL SÍNDIC
MUNICIPAL DE GREUGES DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Centre Cultural Joan N. García-Nieto
Mossèn Andreu, 13-19 (3a planta)
Matí: dilluns a dijous, d’11 a 14 h
Tarda: dimarts i dijous, de 17 a 19 h
93 376 98 94
900 70 40 70
sindicdegreuges@aj-cornella.cat

ELS CASALS SOCIALS D’ESTIU
ATENEN PROP DE 300 FAMÍLIES

L’Ajuntament de Cornellà compta
amb la col·laboració de diverses
entitats de la ciutat per posar en
marxa, un any més, un pla de
casals socials durant l’estiu, que
atendran prop de 300 menors de
famílies en situació de vulnerabilitat.
Aquesta iniciativa té un doble
vessant: d’una banda, és una acció
inclusiva perquè aquests menors
també gaudeixin d’activitats socioeducatives i d’oci durant l’estiu, a
les quals normalment no podrien
accedir per raons econòmiques.

I de l’altra, garanteixen les necessitats alimentàries de menors en
situació de vulnerabilitat fora del
curs escolar, i per tant, quan no
funcionen els menjadors escolars.
Durant el mes de juliol, el
servei s’inclou en l’oferta regular
de la ciutat. Durant l’agost hi
haurà tres propostes: les Colònies
de Can Padró, les Colònies de
l’Esplai Fontsanta-Fatjó i el Casal
de Sant Ildefons. Les Colònies de
Can Padró, organitzades per
diferents entitats del barri i per

l’Esplai Mowgli —amb el suport
econòmic de l’Ajuntament— tenen
previst acollir al voltant de 80
menors, mentre que el Casal de
Sant Ildefons està gestionat pel
Club Infantil i Juvenil Sant FeliuSant Ildefons, amb el suport de
diferents entitats, i oferirà diferents
activitats de lleure socioeducatiu.
Durant el mes d’agost també
es dona cobertura a les necessitats
diàries alimentàries dels infants per
complir els objectius de prevenció
i de treball socioeducatiu.
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LA BIODIVERSIDAD, PROTAGONISTA
EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
El Ayuntamiento de Cornellà
apuesta por fomentar la
biodiversidad existente en
el municipio, no sólo para
incrementar los beneficios
ambientales, sino también para
favorecer la salud de las personas.
En este sentido, se ha llevado a
cabo la presentación del estudio

“Biodiversidad y salud”, celebrada
recientemente en el Auditori de
Sant Ildefons con expertos en esta
materia, para demostrar científicamente que la naturaleza favorece
aspectos como la salud mental,
física y espiritual de los habitantes.
Por todo ello, a través del
proyecto Cornellà Natura, el

consistorio lleva a cabo
diferentes actuaciones centradas,
principalmente, en favorecer
la biodiversidad en la ciudad.
Entre estas iniciativas, destacan
la creación de nuevos espacios
verdes, como el talud de la avenida
dels Alps, el incremento del verde
en los parques de Rosa Sensat y

INICIATIVAS PARA FOMENTAR LA BIODIVERSIDAD

Plantación de nuevas
especies en el talud
de la Av. dels Alps

Incremento del verde
en las calles

Cuidado de la vegetación
en los parques
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¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRAR
JACARANDAS EN CORNELLÀ?
Hay ejemplares repartidos por toda la ciudad, solos
o en grupo. Los más significativos los encontraréis
en las siguientes calles, plazas y parques:

Jardines Alstom /
Ctra. d’Esplugues

EL PEDRÓ

an
rts

Co

FONTSANTAFATJÓ

.C
Av

Pl. del Sol
Av. República
Argentina
Jardines
Manuel
Espacio
Mariné
antiguo INEM
SANT ILDEFONS

Pasaje
Isabel Aunión
(Lidl)
Av. del Parc

Pl. Can Suris

Cristòfol
Llarguès / Burí
Parque de
Can Mercader

LA GAVARRA

Viaducto
Sector Millars
Parque de Rosa Sensat
CENTRE

Pl. Llibertat

carrils

ls Ferro

e
Paseo d

RIERA

Ctra. del Prat

Tirso de
Molina

sso
ica
lo P
Pab
Av.

del Canal de la Infanta, en las calles
Verge de Montserrat, Empordà,
Urgell y Avellaner, además de
la avenida Sant Ildefons y de la
carretera del Prat. También se
desempeñan trabajos para la
recuperación ecológica del río,
con la plantación de especies
vegetales, la introducción de las
autóctonas y la erradicación de
las invasoras. En cuanto al fomento
de la biodiversidad animal, se han
habilitado el jardín de las mariposas
y el hotel de insectos en el parque
del Canal de la Infanta y, por toda la
ciudad, se han instalado cajas-nido,
estructuras para murciélagos y
alcorques poéticos, entre otras
muchas iniciativas. Además, se está
fomentando la agroecología en los
huertos municipales y escolares.
Cornellà cuenta con más
de 21.000 árboles de especies
variadas en el entorno urbano,
pero destaca especialmente la
Jacaranda mimosifolia. Es un tipo
de árbol que florece durante el
mes de junio y que tiene una flor
similar a la mimosa, pero en color
lila. Su floración engalana las calles
durante el inicio del verano.

e

sm

Parque de
la Ribera

.
Av

re
Ma

Fomento de la agroecología

Conoce el proyecto Cornellà Natura:
www.cornella.cat/ca/viure-a-cornella/cornella-natura

ALMEDA
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LAS ENTIDADES VUELVEN
A TOMAR IMPULSO TRAS EL
GOLPE DE LA PANDEMIA

Las entidades y asociaciones cívicas son un elemento
fundamental de nuestra ciudad. Su esfuerzo diario y
su capacidad de movilización contribuyen de forma
decisiva a la convivencia y al refuerzo del tejido social.
Cornellà reúne en 324 asociaciones a más de 15.000
personas comprometidas con los demás, a partir de
inquietudes comunes: la cultura y el folclore, el deporte,
la cooperación o la educación, entre otros aspectos.
Su actividad sirve como motor de dinamización
cultural y de cohesión social y, en algunas ocasiones,
ayuda a identificar situaciones de emergencia social.
En los últimos años han impulsado nuevas
iniciativas para captar la atención de las nuevas
generaciones, así como para adaptarse a las necesidades y inquietudes culturales y sociales de la ciudad.
Para todo ello, siempre han contado con el apoyo
del Ayuntamiento a través de la canalización de
ayudas y subvenciones para la puesta en marcha
de sus programas de actividades. Su capacidad de
convocatoria y la voluntad permanente y compromiso con la ciudad son también valores que permiten
potenciar la solidaridad y el trabajo comunitario.

AYUDA SOCIAL DURANTE
EL ESTADO DE ALARMA
Durante la pandemia, su labor también ha sido importante y
constante. La mayoría de las entidades han mantenido
el contacto con sus asociados de manera telemática o
telefónicamente, ayudándolas cuando era necesario
—para llevar la compra o medicación a domicilio, tirar la
basura, subir ánimos o para acompañar a las personas que
viven solas—. Un ejemplo son: Centro Cultural Andaluz
Blas Infante, Cornell’Art Traços —impartiendo también
cursos telemáticos—, ACRE La Segarra, Dansa i Ritme, las
asociaciones de vecinos/as, la FAVCO o ACR Peña Dominó.
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ACCIONES ESPECIALES
DURANTE LA PANDEMIA
De la misma manera, también ha habido asociaciones que
han llevado a cabo labores más concretas, ayudando en la
confección de material sanitario y también realizando campañas
de recogida de alimentos y productos para la Botiga Solidària.
Éste es el caso de Cornellà per les Dones, que además de
mantener el contacto con sus asociadas, también recogió
aportaciones para la Botiga Solidària. O AFDA Catalunya, que
ofreció apoyo psicológico y emocional a la infancia, implantando
charlas educativas y conferencias online. Otro ejemplo es la
asociación Gent i Futur, que durante la pandemia desarrolló los
arreglos del vestuario del Campamento Oriental y de los Reyes
Magos, además de confeccionar mascarillas a título individual y
de mantener su programación de cursos de manera telemática.

VUELVE LA ACTIVIDAD
CULTURAL DE LAS ENTIDADES
El estado de alarma obligó a paralizar las
actividades de las asociaciones culturales, al
menos las presenciales. Algunas, como ya se
ha explicado, impartieron formación en línea
y otras han organizados actos puntuales para
colaborar con el Ayuntamiento en la elaboración
de las fiestas mayores de 2020 y 2021.

VUELVEN LAS FIESTAS
DE BARRIO
Con el final del estado de alarma, las asociaciones
de vecinas ya pueden volver a programar sus
fiestas de barrio. Las primeras serán las de
Almeda, del 23 al 25 de julio. Después llegarán
las de Gavarra-Lindavista, el Pedró, Centre y,
finalmente, las del barrio Sant Ildefons. Todas
las actividades, evidentemente, deberán
acogerse a las restricciones vigentes.

324 ENTIDADES DE
TODOS LOS ÁMBITOS:
95 culturales
65 deportivas
41 educativas
36 sociales
29 de cooperación al desarrollo, la solidaridad y la paz
11 asociaciones de vecinos
10 religiosas
10 juveniles
7 de personas mayores
7 de comercio y profesionales
6 de igualdad de género
3 de ecología y medio ambiente
2 de defensa y protección de los animales
2 sindicales
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* Totes les activitats estaran

@cornellajove

@NitsInsomnia

regides per les mesures
sanitàries vigents en el moment.

AQUEST ESTIU, ACTIVITATS
I TALLERS PER A JOVES
L’Oficina Jove ha elaborat un programa d’activitats gratuïtes per desenvolupar
durant les tardes de juliol. Les propostes estan adreçades a joves d’entre
12 i 21 anys per donar resposta a les seves necessitats d’oci a la ciutat.

Diferents departaments de l’ajuntament, entitats i col·lectius de la
ciutat han participat en l’elaboració
del calendari d’activitats d’estiu de
l’Oficina Jove. La programació es
portarà a terme de dilluns a dijous,
de 18.30 a 20.30 h, en diferents
barris i no cal inscripció prèvia.
Només l’activitat de pàdel necessita que s’hi confirmi l’assistència.
Aquest any, l’Oficina Jove també
porta diferents novetats a l’estiu.
La primera és el canvi d’horari.
A partir del 28 de juny i fins al 6
d’agost, l’Oficina atendrà dilluns,
dimecres i dijous, de 16 a 21 h; i
dimarts i divendres, de 10 a 14 h.
A més, només tancarà dues setmanes
a mitjans d’agost, així que el jovent
podrà gaudir de l’equipament i
dels serveis durant més temps.

També continuarà la cessió
de sales de l’Oficina i la sala
polivalent, sempre amb adaptació
d’aforament. Continuaran les
assessories informatives, tant les
d’informació general, d’estudis, de
formació, d’habitatge, de salut i
de participació, com l’assessoria
laboral en mans de l’equip de
Referent d’Ocupació Juvenil.

TRES TALLERS D’ESTIU
Paral·lelament a la proposta
d’activitats, durant el mes de juliol
es faran els Tallers d’estiu. Són
tres propostes d’una durada de
cinc sessions, una per setmana.
Les propostes són: “Taller
d’improvisació”, “Jocs de taula i
gamificació” i “Llengua de signes”.

CONTACTA AMB L’OFICINA JOVE
Mossèn Andreu, 17
669 98 95 01
@cornellajove
cornellajove@aj-cornella.cat

HORARI D’ESTIU:
Dilluns, dimecres i dijous:
16 a 21 h
Dimarts i divendres: 10 a 14 h

LES NITS INSÒMNIA
TORNEN AL JULIOL
DE MANERA
PRESENCIAL
DIVENDRES 16 DE JULIOL
PÀDEL
DISSABTE 17 DE JULIOL
ATRAPA LA VACUNA
DIVENDRES 23 DE JULIOL
TALLER DE MACRAMÉ
DISSABTE 24 DE JULIOL
TREMENDO 3×3
TALLER DE DJ
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EL PROJECTE “CORNELLÀ APRÈN”
RECONEIX EL TALENT DELS
JOVES DE LA CIUTAT
El programa “Cornellà Aprèn” està impulsat des de
l’Ajuntament de la ciutat amb l’objectiu d’oferir un marc
de referència ampli que permeti difondre i promocionar
iniciatives vinculades amb l’aprenentatge al llarg de la
vida, valorar experiències d’èxit —tant individuals com
col·lectives— i evidenciar la importància del talent en
la millora de la ciutat, valorant l’esforç i la superació
per reeixir en àmbits diversos. Tot plegat, creant xarxes
d’interconnexions que fomentin l’aprenentatge.
En aquest sentit, el passat 10 de juny, a l’Auditori
de Sant Ildefons, es va desenvolupar el lliurament de
diplomes a joves que han destacat al llarg de l’any
pel seu esforç acadèmic, personal, cultural o artístic.
Aquest acte de reconeixements es va haver d’anul·lar
l’any 2020 i aquest 2021 s’ha pogut recuperar,
mantenint les normes de prevenció antiCovid.

L’ESTEVE TERRADAS,
PREMIAT PER UNA APP
SOBRE HÀBITS SALUDABLES
Un projecte de l’institut Esteve Terradas ha estat el
guanyador de la tercera edició del MetròpolisFPLab,
impulsat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
(PEMB), una iniciativa de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i de la Fundació BCN Formació Professional.
El repte consistia a millorar l’alimentació de les
persones joves i la solució de les quatre guanyadores ha
estat una aplicació mòbil amb receptes exclusives per
als alumnes, també amb vídeos interactius perquè els
estudiants puguin seguir rutines d’entrenaments esportius.
Tot plegat, està pensat per poder desenvolupar-se
en l’ambient habitual d’aprenentatge. En finalitzar el
curs, els i les joves que hagin implementat aquest
projecte hauran realitzat 36 hores de tallers culinaris
i d’entrenaments esportius, amb la qual cosa
hauran adquirit un estil de vida més saludable.

La iniciativa premiada fomenta hàbits
de vida saludable entre els i les joves
a través d’una aplicació mòbil
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–TEMPORADA ESPORTIVA 2020-2021–

1. Unió Esportiva Cornellà

2. Fundació Unió
Esportiva Cornellà

3. Club Agility
Cornellà

4. Club Bàsquet
Almeda

6. Club Triatló

7. Club Fartucs
i Bitlles

9. Club Esportiu Cornellà
1» Ascens a la nova categoria estatal Primera RFRF del primer
equip masculí, en una temporada històrica, participant a la
Copa del Rey davant l’Atlético de Madrid i el FC Barcelona.
2» El benjamí A femení s’ha proclamat campió de grup, amb
14 victòries de 14 partits jugats. 3» El club ha pogut participar
en el primer torneig després del reinici de les competicions.
4» El júnior femení ha aconseguit el campionat de Catalunya
i l’infantil femení el subcampionat i es van classificar per a
campionats d’Espanya. 5» Continuem fent història: els equips

5. Club Cornellà
Atlètic

8. Club Pàdel
Cornellà

10. Club Deportivo Almeda
absoluts del Cornellà Atlètic han quedat 3r i 5è a la final
d’ascens de 1a divisió espanyola i 2ns del grup A del campionat
de Catalunya. 6» Més de 100 socis/es i consolidació de l’escola
amb més de 40 petits/es triatletes. L’equip absolut femení i
masculí competeix amb els 5 millors clubs de Catalunya.
7» Èxit de la pedrera del Club Fartucs i Bitlles en el campionat de
Catalunya individual, on han destacat Nàdia Segura i Laia Albal.
8» Ascens de l’equip de veterans a 1a catalana. 9» Seguim a
1a Catalana! 10» Semifinalistes de Copa de Segona Catalana.
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En un any marcat per les restriccions en l’àmbit esportiu per la Covid-19, volem destacar l’esforç i el treball dels
esportistes, clubs i entitats. Recollim un resum d’aquesta activitat amb les imatges i comentaris fets pels respectius clubs.

11. CB Cornellà

12. Unió Esportiva Sant Ildefons

13. Club Natació Cornellà

14. Club Deportivo
Fontsanta-Fatjó

15. Club d’Escacs
Peón Doblado

16. Club Futbol
Sala Cornellà

17. Rugby Club Cornellà
11» El júnior A masculí i l’Infantil A masculí s’han proclamat
campions de la Copa Federació (Preferent B). També han quedat
primers de les seves lliguetes el Júnior A femení, el Júnior 04
masculí, l’Infantil B masculí, el Sènior B masculí i el Sènior B femení.
12» L’infantil A assegura la permanència a la màxima categoria
i el benjamí C ha quedat campió de grup. 13» Bona temporada
amb 42 nedadors i nedadores de les categories de pre-benjamí,
benjamí, infantils, júnior i absoluts classificats per a Campionats
de Catalunya. L’equip Master amb medalles d’or, plata i bronze

18. +MEC
en campionats de Catalunya i participació en campionats
d’Espanya. 14» El benjamí A femení s’ha proclamat campió de
la seva categoria. 15» Reinici d’una temporada atípica amb
molt esforç. 16» Aquesta temporada el sènior B, juvenil A i
cadet han guanyat els seus respectius campionats i pujaran
a primera divisió. 17» Campions de la Copa de Bronze de la
Federació Catalana de Rugbi. Gran final d’una temporada incerta.
18» L’escola d’Escalada ha pogut dur a terme un any més
les seves activitats de caire social, docent i d’oci esportiu.
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EDICTE: En conformitat amb el 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, es dóna publicitat al Decret d’Alcaldia núm. 2413/2021 de 10 de juny,
relatiu als nomenaments dels membres de les Comissions Informatives de caràcter permanent.
Decret d’Alcaldia núm. 2413/2021 de 10 de juny
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2645/2019 de 9 de
juliol, es va procedir a designar els membres que, per
delegació d’aquesta Alcaldia, havien d’assumir la presidència de les Comissions Informatives, i a adscriure, en
qualitat de vocals, als diferents representants proposats
pels Grups Polítics Municipals.
Atès que com a conseqüència de noves necessitats
organitzatives derivades de la nova condició de Diputada
del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío
García Pérez, resulta necessari deixar sense efecte la seva
designació com a Presidenta delegada de la Comissió
Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que
legalment tinc conferides.
HE RESOLT
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la
senyora Rocío García Pérez com a Presidenta delegada
de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, i designar nova Presidenta delegada d’aquesta
Comissió a la regidora senyora Joana Piñero Romera.
Segon.- Aquesta delegació, 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,
produirà efectes des del dia següent a la data de
notificació d’aquest Decret ala Regidora afectada, i
tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat
d’advocació d’aquesta Alcaldia.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a les Regidores
afectades, entenent-se acceptada la 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 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 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 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 de Llobregat, 14 de juny de 2021
EDICTE: En conformitat amb el que disposa l’article 178
del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització i Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, es dóna publicitat al Decret
d’Alcaldia núm. 2414/2021 de 10 de juny, Mod. 1 d’aprovació de la nova configuració de la Junta de Govern Local,
òrgan col·legiat municipal de carácter resolutori
Decret d’Alcaldia núm. 2414/2021 de 10 de juny
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, 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, es va procedir a l’establiment de la nova
organització municipal i, més concretament, a la designació dels membres de la Junta de Govern Local.
Atès que com a conseqüència de noves necessitats
organitzatives derivades de la nova condició de Diputada
del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío
García Pérez resulta necessari modificar la composició
de la Junta de Govern Local.
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.- Modificar el punt primer de la part dispositiva
del Decret d’aquesta Alcaldia núm. 2497/2019 de data
20 de juny, i aprovar la nova configuració de la Junta
de Govern Local que, en el successiu, quedarà integrada pels membres següents:
· President: senyor Antonio Balmón Arévalo
· Vocals:
· Senyora Emilia Briones Matamales
· Senyor Antonio Martínez Flor
· Senyor Sergio Fernández Mesa
· Senyora Joana Piñero Romera
· Senyor Claudio Carmona Vargas
· Senyor Ot García Ruiz
· Senyora Lidia Gómez Pla
Segon.- Comunicar aquesta resolució a les Regidores
afectades, als Portaveus dels Grups Polítics Municipals i als Caps dels diferents Serveis Municipals, pel
seu coneixement i efectes.
Tercer.- 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 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.
Quart.- 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, 14 de juny de 2021
EDICTE: En conformitat amb el que disposa l’article
178 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna publicitat
al Decret d’Alcaldia núm. 2436/2021, de 11 de juny,
d’aprovació de la modificació 3 de la delegació general
d’atribucions de l’Alcaldia respecte la gestió i resolució
dels assumptes de les seves respectives Àrees d’actuació als membres de la Junta de Govern Local.
Decret d’Alcaldia núm. 2436/2021 de 11 de juny,
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades
mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i dins
de les mesures de configuració del nou Cartipàs
municipal, mitjançant Decret núm. 2494/2019 de 20
de juny, posteriorment modificat pels Decrets núm.
3622/2019 de 30 de setembre i 842/2021, de 3 de
març, es va determinar el règim de delegacions
de competències d’aquesta Alcaldia en els membres de
la Corporació durant aquest mandat.
Atès que en aquests moments aquesta Alcaldia considera necessari efectuar una modificació
d’aquest règim de delegacions, per una part, amb
l’objecte modificar els regidors i regidores destinataris de les delegacions de competències relatives a
l’aprovació dels contractes menors, a fi que aquesta
recaigui en el regidor o regidora delegat de l’Àrea
corresponent i, per l’altra, com a conseqüència de
noves necessitats organitzatives derivades de la nova
condició de Diputada del Parlament de Catalunya de
la regidora senyora Rocío García Pérez.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions
que legalment té conferides,

HE RESOLT
Primer.- Modificar el règim de delegacions de competències d’aquesta Alcaldia aprovat per Decret núm.
2494/2019 de 20 de juny, i posteriorment modificat pels
Decrets núm. 3622/2019 de 30 de setembre i 842/2021
de 3 de març, en el sentit d‘efectuar un reajustament de
les Àrees i de les matèries compreses en cada Àrea, i
donar nova redacció a aquest Decret que, amb efectes
del dia d’avui, restarà redactat en els termes següents:
…
Un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 15 de juny, i a fi de dotar
d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal,
aquesta Alcaldia 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
REGIDORA: Emilia Briones Matamales
ÀREA: Presidència

REGIDOR: Antonio Martínez Flor
ÀREA: Política Territorial i Espai Públic
REGIDOR: Sergio Fernández Mesa
ÀREA: Economia i Administració
REGIDORA: Joana Piñero Romera
ÀREA: Polítiques Socials, Igualtat i Salut
REGIDOR: Claudio Carmona Vargas
ÀREA: Polítiques Mediambientals i Comunitàries
REGIDOR: Ot García Ruiz
ÀREA: Cultura i Comunicació
REGIDORA: Lidia Gómez Pla
ÀREA: Educació, Joventut i Acció Ciutadana
REGIDORA: Nélia Martínez Gallardo
ÀREA: Comerç i Turisme
REGIDOR: Enrique Vanacloy Valiente
ÀREA: Esports
En tot cas, s’entendrà que l’Àrea de l’Alcaldia i la 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:
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PER TOTS ELS REGIDORS I REGIDORES
DELEGATS D’ÀREA
1. Aprovar els expedients de contractació de qualsevol naturalesa relacionats amb l’Àrea d’actuació,
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 i 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. Promoció, impuls i proposta de la resta d’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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
Sense perjudici d’això i a efectes de delimitació de l’àmbit
d’actuació de cadascuna de les Àrees. Correspondran a
aquestes, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els
camps d’actuació i les matèries següents:
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
1. Gestió, direcció i control de la realització de les
obres municipals de primer establiment, reforma o
gran 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 especta-

cles 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.
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
els relacionats amb el desenvolupament de les polítiques
d’innovació social i urbana.
18. Coordinació i seguiment dels projectes municipals de caràcter transversal, que es determinin per
delegació expressa d’aquesta Alcaldia i, específicament els següents:
· Els relatius als projectes i programes inclosos dins
del marc de l’acord amb la Diputació de Barcelona
de Xarxa de Governs Locals.
· Impuls gestió i direcció del programa i pla d’actuació
social del Pla director comunitari a Sant Ildefons.
19. Programa benestar del silenci.
20. Els Premis Ciutat de Cornellà.
21. Impuls, gestió i direcció dels programes i plans
d’actuació per a promoure actuacions de desenvolupament econòmic, cohesió territorial i social i,
en concret, l’Agenda Social i Urbana, per enfortir la
comunitat, (ASUECO).
22. Impuls, direcció i gestió del Consell de Ciutat.
23. Impuls, gestió i direcció del programa i pla d’actuació a desenvolupar a Can Bagaria.
24. Impuls de projectes relacionats amb la promoció
de la participació ciutadana.
25. En general, qualsevol altra activitat relacionada
amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, que
no hagi sigut objecte de delegació general ni especial
a favor d’un altre Regidor o Regidora.
Malgrat això, les competències resolutòries relacionades
amb les matèries contingudes en el punt 24 anterior,
correspondran al Regidor Delegat de Participació 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.
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.
19. Ocupació de la via pública i altres terrenys de
propietat pública amb la col·locació de taules, cadires, quioscs i establiment de venda de caràcter provisional, així com en matèria d’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.
ECONÒMIA I ADMINISTRACIÓ
1. 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.
2. 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
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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.
3. Proposta d’establiment, gestió i recaptació de
tributs i preus públics.
4. Inspecció tributària.
5. Recaptació tributària.
6. Planificació estratègica de l’Ajuntament des del
punt de vista econòmic–financer.
7. Coordinació econòmica dels Organismes Autònoms.
8. Planificació, proposta i gestió pressupostària.
9. Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic.
10. Vist i plau dels certificats de béns.
11. Vist i plau dels certificats d’altes i baixes d’activitats
econòmiques.
12. Imposició de sancions (incloent multes) derivades
d’expedients sancionadors que s’incoïn a partir de l’incompliment de les obligacions tributàries.
13. Reconeixement d’obligacions en tots aquells supòsits
que no corresponguin a cap altre òrgan.
14. 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.
15. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions
en relació a les despeses financeres i amortitzacions.
16. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en aquells supòsits que no correspongui a cap
altre òrgan.
17. 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.
18. Justificació de l’aplicació dels pagaments a justificar i de les bestretes de caixa fixa i les ordres de reposició d’aquestes.
19. Vist i plau dels certificats de dades pressupostàries,
comptables i de gestió econòmica i financera en general.
20. Política i gestió de personal.
21. Pla d’Organització i reforma administrativa.
22. Informàtica.
23. Pla d’implantació de l’administració electrònica.
24. Serveis d’informació i atenció a la ciutadania i
Registre d’entrada sortida de documents.
25. Activitat estadística i vist-i-plau dels certificats
d’empadronament.
26. Coordinació de les Empreses Municipals en
matèria econòmica i de personal.
27. Assessoria Jurídica.
28. 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.
29. 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.
30. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en matèria de responsabilitat patrimonial de
competència de l’Alcaldia.
31. 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.
32. 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.
33. Arxiu.
34. Coordinació de processos electorals.
35. Redacció, i coordinació del seguiment d’aplicació del
Programa d’Actuació Municipal.
36. El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament.
37. Unitat de Transparència.
38. Pla Govern Obert.

39. 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.
40. La política de seguretat documental i digital.
41. Foment de les polítiques de promoció i suport a
les activitats empresarials.
42. En general, qualsevol altra activitat relacionada
amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, que
no hagi sigut objecte de delegació general ni especial
a favor d’un altre Regidor o Regidora.
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS, IGUALTAT I SALUT
1. Impuls, gestió i direcció dels programes i plans d’actuació relacionats amb l’aliança cívica contra la pobresa.
2. Gestió de les polítiques d’acció social.
3. Direcció i gestió de les competències municipals
en matèria de Serveis Socials.
4. Coordinació i seguiment de la gestió relacionada amb
La Fundació per a l’atenció a persones dependents.
5. Gestió i direcció dels Plans d’Ocupació promoguts
o gestionats per l’Ajuntament.
6. Agenda contra la solitud.
7. Sanitat i Salut pública.
8. Impuls, direcció, seguiment i control dels programes d’inversions de la Generalitat que es materialitzin en obres de reforma, rehabilitació o nova construcció d’equipaments sanitaris al municipi.
9. L’exercici integral de les competències d’aquesta
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.
10. Control de les condicions higiènic sanitàries per a
la prevenció de la legionel·losis i exercici integral de
les competències d’aquesta Alcaldia derivades de la
seva potestat sancionadora en aquesta matèria, així
com l’elaboració i control del cens de les instal·lacions i els programes d’autocontrol corresponents.
11. Consum.
12. Polítiques d’Igualtat.
13. 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 foment de la
mobilitat urbana sostenible vianants, elèctrica i bicicleta.
8. Gestió dels Horts urbans municipals en tots aquells
aspectes que no afectin al règim jurídic de la concessió ni a la seva titularitat.
9. Exercici de la potestat sancionadora en matèria de
residus industrials, excloent les deixalles i els residus
sòlids urbans.
10. Polítiques de nova ciutadania i de mediació
comunitària.
11. Cooperació i solidaritat.

12. Polítiques LGTBIQ.
13. Programes de la Memòria Històrica.
14. Gestió i direcció de la formació ocupacional.
15. Foment d’iniciatives en matèria de les 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.
Malgrat això, les competències resolutòries relacionades amb les matèries contingudes en els punts
10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 anteriors, correspondran al
Regidor Delegat de Polítiques comunitàries adscrit a
aquesta Àrea que, no obstant, assumirà sobre elles la
funció de direcció, coordinació i control.
ÀREA DE CULTURA I COMUNICACIÓ
1. Impuls, gestió i coordinació dels programes d’actuació relacionats amb les polítiques de foment,
promoció i difusió de la cultura.
2. Gestió i direcció del projecte Cornellà Ciutat de la
Lectura.
3. Gestió i direcció dels equipament públics municipals destinats a Biblioteques.
4. Gestió i direcció del Pla de Biblioteques Municipals,
Espais de lectura i Aules d’estudi.
5. Impuls d’activitats, gestió i direcció dels equipaments
públics destinats a serveis culturals, i Sales d’Exposició.
6. Gestió i direcció de les activitats en els edificis
públics destinats a activitats culturals.
7. Redacció de plans d’actuació d’intervencions,
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. En general, qualsevol altra activitat relacionada
amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, que
no hagi sigut objecte de delegació general ni especial
a favor d’un altre Regidor o Regidora.
ÀREA D’EDUCACIÓ, JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA
1. Gestió i direcció de l’activitat educativa en tots els seus
aspectes, llevat de les funcions delegades a altres àrees.
2. 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 al municipi.
3. Impuls, gestió i direcció de l’Escola d’Humanitats, la
Universitat de la Gent Gran, i la Universitat Nacional
d’Educació a Distancia.
4. Gestió i direcció de les activitats en els edificis
públics destinats a activitats educatives.
5. Gestió i direcció dels programes municipals relatius
als Instituts d’Educació Secundaria.
6. Foment de programes municipals i polítiques de
suport en matèria d’infància, adolescència i famílies, i
específicament les següents:
· Impuls, gestió i direcció per a promoure el pla integral de protecció de la infància i adolescència.
· Impuls i gestió dels programes d’actuació relacionats amb els esplais de la ciutat.
· Gestió dels programes de ludoteques.
7. Coordinació i seguiment de la gestió relacionada amb
La Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement.

CORNELLÀ INFORMA / EDICTES / Pàgina 23
8. 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.
9. Gestió i direcció del Centre d’Informació Juvenil.
10. Gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis a la joventut, en concret els Espais
Joves de la ciutat.
11. Organització d’activitats dirigides a la joventut.
12. Gestió i direcció del Centre de Recursos per les
Entitats ciutadanes.
13. Coordinació de l’activitat desenvolupada als barris per
les Regidores i els Regidors de Districte.
14. Impuls, direcció i gestió dels programes d’Acció
Comunitària d’abast general.
15. En general, qualsevol altra activitat relacionada
amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, que
no hagi sigut objecte de delegació general ni especial
a favor d’un altre Regidor o Regidora.
ÀREA DE COMERÇ I TURISME
1. Foment de les polítiques de promoció i suport al
comerç local.
2. Turisme.
3. En general, qualsevol altra activitat relacionada
amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, que
no hagi sigut objecte de delegació general ni especial
a favor d’un altre Regidor o Regidora.
ÀREA D’ESPORTS
1. Activitats relacionades amb el món de l’esport.
2. Gestió i direcció dels equipaments i altres instal·lacions municipals de caràcter esportiu.
3. En general, qualsevol altra activitat relacionada
amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, que
no hagi sigut objecte de delegació general ni especial
a favor d’un altre Regidor o Regidora.
Tercer.- Nomenar als membres de la Corporació que
a continuació es relacionen, Regidors i Regidores
adscrits a les Àrees que així mateix s’especifiquen:
REGIDOR: Manel Clavijo Losada
ADSCRIT A L’ÀREA DE: Regidor delegat de Participació Ciutadana, adscrit a l’Àrea de Presidència
REGIDOR: Sergio Gómez Márquez
ADSCRIT A L’ÀREA DE: Regidor delegat
de Polítiques Comunitàries, adscrit a l’àrea de
Polítiques Mediambientals i Comunitàries
Aquesta delegació específica comportarà l’exercici
de les facultats atribuïdes amb caràcter general a
tots el 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.
…
Segon.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial
de la Província, al Butlletí d’Informació Municipal i al
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del
que 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.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores afectats i als Caps dels diferents Serveis
Municipals, pel seu coneixement i efectes, entenent-se
acceptades de forma tàcita les noves delegacions de
competències atorgades a la Regidora d’Igualtat i Educació, senyora Rocío García Pérez, que s’ajustaran al règim
jurídic establert al Decret inicial, si dintre del termini de les
24 hores següents a la seva efectivitat no es manifesta res
en contra o es fa ús de la delegació.
Quart.- Donar compte al Ple d’aquesta 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, 14 de juny de 2021
EDICTE: Es fa públic, d’acord amb allò que estableix
l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens
Locals, que han esdevingut aprovats definitivament els
projectes d’obres que a continuació es detallen:
1.- Projecte d’obres anomenat “Obres ordinàries de
reforma per la redistribució d’espais a l’edifici del CAP
Almeda de Cornellà de Llobregat”, aprovat inicialment
per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en
sessió de data 24 de març de 2021, l’anunci del qual
es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de

data 14 d’abril de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC) número 8385 de data 13 d’abril de
2021, exposant-se el mateix al públic al Taulell d’Edictes
d’aquest Ajuntament durant el període comprés entre el
12 d’abril i el 21 de maig de 2021 i havent estat publicat
al Butlletí d’informació Municipal del mes d’abril; sense
que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en
el període comprès entre el 12 d’abril i el 25 de maig de
2021, havent estat aprovat definitivament de forma automàtica en data 26 de maig de 2021, en conformitat amb
les previsions de l’acord d’aprovació inicial esmentat.
Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa,
es podrà interposar directament recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu,
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del següent dia hàbil a la publicació d’aquest edicte, en la
forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini
d’un mes a comptar des de la data indicada.
Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol
altre recurs que es cregui convenient.
EDICTE: Es fa públic, d’acord amb allò que estableix
l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens
Locals, que han esdevingut aprovats definitivament els
projectes d’obres que a continuació es detallen:
1.- Projecte d’obres anomenat “Obres d’ampliació del
rocòdrom exterior de Can Mercader de Cornellà de
Llobregat”, aprovat inicialment per la Junta de Govern
Local d’aquest Ajuntament en sessió de data 24 de
març de 2021, l’anunci del qual es va publicar al Butlletí
Oficial de la Província (BOP) de data 14 d’abril de 2021
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
número 8385 de data 13 d’abril de 2021, exposant-se
el mateix al públic al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament durant el període comprés entre el 12 d’abril i el
21 de maig de 2021 i havent estat publicat al Butlletí
d’informació Municipal del mes d’abril; sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en el període comprès entre el 12 d’abril i el 25 de maig de 2021,
havent estat aprovat definitivament de forma automàtica en data 26 de maig de 2021, en conformitat amb
les previsions de l’acord d’aprovació inicial esmentat.
Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa,
es podrà interposar directament recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu,
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del següent dia hàbil a la publicació d’aquest edicte, en la
forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini
d’un mes a comptar des de la data indicada.
Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol
altre recurs que es cregui convenient.
EDICTE: Es fa públic, d’acord amb allò que estableix
l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
Ens Locals, que ha esdevingut aprovat definitivament el
projecte d’obres que a continuació es detalla:
Projecte d’obres anomenat PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AV. REPÚBLICA ARGENTINA DES DEL
CARRER TRAVESSERA FINS LA URB. “PISA, aprovat inicialment pel Ple Municipal d’aquest Ajuntament en sessió
de data 28 d’abril de 2021, l’anunci del qual es va publicar
al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de data 7 de maig
de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) número 8409 de data 13 de maig de 2021, exposant-se el mateix al públic al Taulell d’Edictes d’aquest
Ajuntament des del 4 de maig al 16 de juny, sense que
s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en el
període comprès entre el 4 de maig i el 28 de juny de
2021, havent estat aprovat definitivament de forma automàtica en data 29 de juny de 2021, en conformitat amb
les previsions de l’acord d’aprovació inicial esmentat.
Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa,
es podrà interposar directament recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu,
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del següent dia hàbil a la publicació d’aquest edicte, en la
forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini
d’un mes a comptar des de la data indicada.
Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol
altre recurs que es cregui convenient.
Cornellà de Llobregat, 2 de juliol de 2021
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MARI CARMEN LÓPEZ
Grup Municipal
de Podemos

ISMAEL CIURANA
Grup Municipal
de C’s

PROTEGER DERECHOS
FUNDAMENTALES, SÍ SE PUEDE

LA TRANSPARENCIA OPACA
DEL AYUNTAMIENTO

Este mes hemos presentado moción para implementación del
proyecto VIOPET impulsado desde el Ministerio de Igualdad
y la Dirección General de los Derechos de los Animales. Es
un programa de acogida temporal o definitiva para animales
de mujeres víctimas de violencias machistas. En este caso se
trata de la violencia vicaria, que instrumentaliza a los seres
queridos de la víctima usándolos para causar un dolor extremo.
Este tipo de violencia, también conocida como violencia
instrumental, afecta a hijos e hijas de la mujer, sus animales o
seres queridos. En el caso de mujeres que tienen animales, el
vínculo emocional y afectivo hacia ellos, es explotado por los
maltratadores para coaccionar, intimidar, silenciar y manipular
a la mujer. La amenaza de agredir o matar a sus animales
aterroriza a las víctimas y las hace todavía más vulnerables ante
el agresor. A través de VIOPET, los animales son realojados en
casas de acogida, facilitando la salida de las mujeres víctimas
de violencia del domicilio, y protegiendo los animales.
También junto con En Comú y ERC, presentamos la
petición de la PAH de Cornellá de apoyo a la iniciativa
ciudadana por una Ley que garantice el Derecho a la
Vivienda, e incluya las medidas que demandan las entidades
defensoras de este derecho. La PAH nos hizo llegar un escrito
para su lectura en el pleno, donde piden la aprobación de la
moción por una cuestión de DIGNIDAD. Afirman que cuando
hablamos de vulneración de derechos fundamentales, todas
las administraciones tienen la posibilidad de intervenir, cada
una en su medida. El intentar justificarse alegando que no
es su competencia no es lo correcto. Los Ayuntamientos
son la primera administración a la que acudimos cuando se
vulneran nuestros derechos, y en la situación de emergencia
habitacional actual, deben afrontar el problema y buscar
soluciones. Aunque no sean de su competencia directa, sí
que pueden denunciar y gestionar acciones con el gobierno
autónomico y central. La PAH nos recuerda que no tiene
competencias en vivienda ni son administración, pero gracias
a su esfuerzo convertido en posicionamiento político, existen
leyes como como la 24/2015 o 4/2016 que defienden el
derecho a una vivienda digna, y soluciones como la dación en
pago y alquiler social cuando no podemos pagar la hipoteca, o
derecho a suministros básicos por muy privadas que sean las
compañías que los proporcionan. La PAH ha pedido que se les
escuche, que desde las administraciones se haga un gesto de
solidaridad con altura de miras hacia quienes menos tienen y
lo han perdido casi todo. No solo se trata de una vivienda y una
forma de especular, sino el lugar donde te refugias y compartes
momentos con familia y amigos, donde puedes criar a tus
hijos. Quitarle a alguien ese derecho, es quitarle la dignidad
y en algunos casos, la vida.
cornelladellobregat@circulospodemos.info
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En el pasado pleno del mes de junio, el Grupo Municipal
de Ciutadans presentó una moción para establecer un
protocolo para la evaluación de las políticas públicas
municipales y la calidad de los servicios públicos. Una
propuesta que pone de manifiesto que la transparencia a
la que nuestro equipo de gobierno alude continuamente,
no es tal. Más bien es una a través de un cristal opaco.
La necesidad de evaluar constituye una obligación
democrática en materia de transparencia y rendición de
cuentas, además de un ejercicio necesario que permite
la gestión de resultados. Una herramienta que mejora la
gestión de las instituciones y sus recursos, así como una
responsabilidad para la calidad de las políticas y gasto público.
En Cataluña existe el Instituto Catalán de Evaluación
de las Políticas Públicas, aunque avances al respecto, no ha
habido apenas. Como no lo hay en nuestro ayuntamiento,
sin un verdadero y efectivo proceso de evaluación de
las políticas municipales y su impacto en la ciudad y
la ciudadanía. Desde Ciutadans, somos conscientes de la
necesidad y de la importancia de incorporar la evaluación
de políticas públicas como un elemento fundamental para
la gestión municipal que revierta en un beneficio para
Cornellá y los cornellanenses, pero parece ser que para el
Equipo de Gobierno no es así, ya que con su voto en
contra la moción fue rechazada.
La moción que sí se aprobó en el pleno es la que
presentamos Ciutadans junto con ERC, de apoyo al deporte
inclusivo. Es necesario facilitar y aumentar la visibilidad del
deporte que practican las personas con discapacidad y con
diversidad funcional. Una manera de hacerlo en nuestra ciudad
es creando una categoría adaptada en todas las actividades
deportivas posibles que se llevan a cabo en Cornellá.
Unir a los clubs y entidades deportivas de nuestra ciudad
con las asociaciones, entidades y familias que trabajan
con personas con discapacidad o con diversidad funcional
para garantizar la inclusión en las actividades deportivas
de la ciudad eliminando barreras físicas y mentales es algo
posible para lo que se debe trabajar también desde las
administraciones.
Desde Ciutadans Cornellá, seguimos volcados y
trabajando para la mejora de nuestra ciudad y de la calidad de
vida de todos los cornellanenses y seguiremos siendo su voz
en el ayuntamiento y exponiendo en el Pleno, las Comisiones
y en las diferentes reuniones que tengamos, sus opiniones,
quejas y soluciones a los problemas de Cornellá.
Recordad que podéis contactar con el Grupo
Municipal de Ciutadans a través del correo electrónico
ciutadans@aj-cornella.cat y en las redes sociales.
Os deseamos un feliz verano, disfrutad con precaución
y responsabilidad.
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RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC

REPTES DEL NOU GOVERN I
LLUITA CONTRA LA REPRESSIÓ

CONVIVENCIA

Després les eleccions del 14F i d’un (massa) llarg procés
de negociacions, es va constituir, el passat mes de maig,
el Govern de la Generalitat. Un moment històric! Després
de més de 80 anys, torna a haver-hi un president de la
Generalitat d’Esquerra Republicana, en Pere Aragonès i
Garcia. I per primera vegada hi ha un govern d’esquerres,
republicà i independentista.
Els reptes són majúsculs, el context no és gens senzill
i els plans ambiciosos: Aragonès vol liderar una nova
Generalitat Republicana, amb els valors de llibertat, igualtat
i fraternitat que han definit Esquerra Republicana en els
seus 90 anys; impulsar un país pròsper, just, feminista, verd i
plenament lliure, “amb el compromís inequívoc de fer més
fàcil, amable i feliç la vida de tots i cadascun dels ciutadans
i ciutadanes de Catalunya”.
S’ha d’afrontar amb valentia el rescat social i la recuperació
econòmica, la revolució feminista i ecologista. I per tant,
alguns dels compromisos són: un pla de rescat social dotat
amb 700 milions d’euros, la gratuïtat de l’educació de 0 a 3
anys, un pla de salut mental i emocional, la transformació de
tot el sistema d’atenció social i de cures, dissenyar un nou
contracte social per garantir a tothom el dret a l’habitatge, a
l’aigua, a l’energia i a la connectivitat, l’impuls del pla pilot sobre
la Renda Bàsica Universal, el Pacte Nacional per a la Transició
Ecològica, l’increment fins al 2% del pressupost a Cultura i el
desplegament de l’agenda rural per garantir equitat territorial i
s’acaba d’anunciar la inversió més gran en polítiques d’ocupació
de la història, 917M€ per beneficiar 500.000 persones.
I evidentment, amb la determinació d’aconseguir una
sortida democràtica al conflicte amb l’estat espanyol,
basada en una amnistia que posi fi a la causa general contra
l’independentisme i un referèndum d’autodeterminació.
El 23 de juny de 2021, després de quasi 4 anys, els presos
i preses polítiques van ser indultats. Aquesta decisió és un
reconeixement que les condemnes van ser injustes, com bé
va determinar el Consell d’Europa prèviament. Però aquests
indults, que són parcials i reversibles, no acaben amb la
injustícia de la Sentència del Suprem. No resolen, en cap cas,
la situació dels exiliats i exiliades ni la causa general contra
l’independentisme amb milers de persones pendents de
judici pel seu compromís democràtic. No són per tant, la fi
de res, i a la repressió política, judicial i policial, hi afegim ara,
a través del Tribunal de Cuentas, la repressió econòmica
contra l’independentisme.
Per això, només l’amnistia posa fi a tota la repressió,
i des d’Esquerra Republicana continuarem determinats fins
a aconseguir-la, juntament amb l’autodeterminació.
Seguirem lluitant per posar fi a la repressió i treballant
per fer realitat la República Catalana!
Bon estiu!

Tras meses difíciles, nos acercamos al verano con ganas de
superar la pandemia y empezar una etapa de recuperación
económica, de esperanza y de optimismo, y eso es lo que
precisamente tenemos que abordar durante los próximos meses,
después de un año muy duro para la ciudadanía.
Mientras el PSOE ha sido valiente, tomando decisiones para
avanzar y mirar al futuro, otros proclamaban lo que han hecho
siempre cuando han estado en la oposición: la ruptura de
España, los contubernios judeomasónicos, la destrucción
de la familia y el fin de la civilización.
Sabemos que las medidas de gracia que hemos tomado
con los líderes independentistas no van a resolver la crisis de
convivencia que atraviesa Cataluña desde hace más de una
década. De igual forma, muchos de aquellos que se oponen a
estas medidas, también reconocen que la cárcel tampoco
va a resolver la crisis de convivencia.
Nuestra democracia restauró de manera inmediata y con el
apoyo del partido socialista el orden constitucional que vulneraron los
líderes independentistas, y, ahora, debemos recuperar la convivencia.
No la convivencia fácil con quienes piensan lo mismo que nosotros,
sino la difícil con quienes piensan diferente. Una convivencia basada
en el consenso, el diálogo y el respeto a la legalidad democrática.
De igual manera, el Govern de la Generalitat deberá también
contar con todos los catalanes. Con la Cataluña independentista, a
la cual ellos quieren representar, y con la no independentista, aquella
que lidera Salvador Illa y el Partido de los Socialistas Catalanes.
La hoja de ruta está clara: vivimos juntos, convivimos
juntos y, por lo tanto, decidimos juntos. Y la pandemia, sí está
demostrando algo, es que el mundo es interdependiente y la
independencia es algo del siglo pasado. Nosotros, a la hora de la
convivencia, creemos en la suma, no en la resta ni en la división.
Y por tanto, en coherencia, hemos querido unir al diálogo a
quienes se habían excluido durante muchos años.
De hecho, más allá del ruido interesado de la derecha, poco
a poco la serenidad empieza a imponerse, el debate sustituye al
relato demagógico o emocional rotundo de algunos representantes
políticos. Las mesas petitorias dejan espacio a los argumentos,
que se agradece. Y por tanto, como socialistas, estamos obligados
siempre a construir cohesión, convivencia. Porque, si no lo hacemos
nosotros, nadie más lo va a hacer ¡nadie más lo va a hacer! Y España,
y especialmente Cataluña, necesitan regresar a la cohesión, a la
convivencia y a la concordia cuanto antes.
Así que, como siempre, saldremos a dar soluciones. No vamos
a desperdiciar ni nuestras fuerzas, ni nuestras ideas en nada que
no sea mejorar la vida de nuestra ciudadanía, ni en nada que
tenga que ver con menoscabar algo fundamental para nosotros:
la cohesión y la convivencia.
¡Buen verano!
Ya sabéis, nos podéis escribir a psc@aj-cornell.cat,
¡nos vemos por la ciudad!
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CLAUDIO CARMONA
Grup Municipal d’En
Comú-Movem Cornellà

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

RECUPERACIÓ; GARANTIR EL
PRESENT I MILLORAR EL FUTUR
L’èxit de la campanya de vacunació a Espanya ens porta a
l’optimisme que necessitàvem. S’han rebaixat les restriccions
però hem de mantenir la precaució vistes les últimes xifres de
contagis. La recuperació de certes activitats ha portat també
una reactivació econòmica que es tradueix en les xifres d’atur.
Molt té a veure amb això la gestió de la ministra de Treball,
Yolanda Díaz, especialment amb la política d’ERTOs que ha
servit per salvar milers de llocs de treball. D’aquesta manera,
el juny del 2021 va tenir lloc la major caiguda de l’atur de la
història, reduint en 166.911 les persones aturades a tot l’Estat.
A Cornellà aquesta reducció també ha tingut efectes,
més de 400 persones han sortit de l’atur durant aquest mes
de juny. Tot i això, encara hi ha més de 5.000 persones que
busquen feina a la nostra ciutat. Per això des de l’Ajuntament
de Cornellà es treballa per poder ajudar totes aquestes
persones que busquen feina, acompanyant-les en la cerca
activa i oferint formacions. També s’han posat en marxa
ajudes a la contractació, com el programa Ocupa’m 6+6, on
l’Ajuntament subvenciona 6 mesos del sou del primer any
quan una empresa contracta una persona aturada.
Recentment el departament d’ocupació també va posar
en marxa la Borsa de Treball Online, on les persones que
busquen feina i les empreses que volen contractar treballadors
i treballadores poden accedir i interactuar. Tot just ara s’han
tornat a reactivar també les sessions presencials del Club de
Feina, un espai on les persones que busquen feina reben un
assessorament individualitzat, càpsules formatives i accés a
internet i telèfon gratuïts.
Les mesures de protecció social posades en marxa pel
govern de l’Estat de PSOE i Unidas Podemos - En Comú
Podem, han demostrat que es pot gestionar una crisi d’una altra
manera, sense entrar en subhastes de drets i condicions laborals
per als més vulnerables per tal de garantir els privilegis dels més
rics. És possible combatre l’adversitat des del compromís amb
els serveis públics. Hi ha motius per l’esperança.
Però, per pensar en el futur cal primer garantir el present
i queden encara molts aspectes per millorar en la garantia
d’una vida digna de tots i totes. Un clar exemple és l’accés a
l’habitatge. Un dret essencial, un dret bàsic per tenir una vida
digna, constitucionalment reconegut però a la pràctica no
garantit de forma efectiva.
Per això, el Ple de Cornellà del mes de juny va aprovar
una moció proposada per la PAH i presentada pels grups d’En
Comú, Podem i ERC per demanar una llei d’habitatge que
garanteixi aquest dret apostant per un parc públic d’habitatge,
regulant els preus dels lloguers i controlant a grans tenidors i
bancs, entre moltes altres accions necessàries.
Per un present digne i un futur il·lusionant: combatre
desigualtats, defensa dels serveis públics i protecció del bé comú.

EL CLUB DELS DEURES
Les tardes de dimecres, durant els mesos de juliol i
d’agost, els infants d’entre 6 a 11 anys podran repassar
els temes de l’escola i fer els deures d’estiu amb el
suport del personal de les biblioteques. Per participar-hi,
cal inscripció a través de la Biblioteca Sant Ildefons.

CONSULTA LA NOVA
PROGRAMACIÓ DE L’AUDITORI

L’Auditori de Cornellà ja té oberta la taquilla per
comprar entrades anticipades i amb descomptes per
a la seva temporada de tardor. La primera cita serà
el 18 de setembre amb un tribut a Mecano. Concha
Velasco, Rafael Álvarez “El Brujo”, Dàmaris Gelabert
o Sau30 són els artistes i grups més rellevants.
Més informació a www.auditoricornella.com

TALLER DE CIRC
L’Ajuntament de Cornellà, en col·laboració amb
la companyia Kanaya Circ, organitza un taller de
circ pels dies 16, 23 i 30 de juliol; 6 i 13 d’agost; i
3 i 10 de setembre. L’activitat es portarà a terme a
la plaça de Carmen Amaya (al costat de la parada
de metro de Sant Ildefons), de 19 a 20.30 h.
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BREUS
BIBLIOTECA D’ACTIVITATS
VIRTUALS
A través del canal de YouTube de la
Xarxa de Biblioteques de Cornellà, al
Facebook i també a Instagram (IGTV)
es publicaran vídeos d’activitats per
desenvolupar durant aquest estiu.

PATIS OBERTS
6 escoles obren els seus patis, 4
d’elles amb dinamitzadors/es, amb
opcions lúdiques i esportives per a
infants i joves durant les vacances.

PROJECCIÓ DELS CURTS
DE CONCÈNTRICA
Divendres 23 de juliol, abans de
la sessió Cinema a la fresca de la
pel·lícula “Joker”, es projectaran dos
curtmetratges del projecte Concèntrica.
Seran: “(Des) Encuentros”, de l’institut
Esteve Terradas, i “Enfrentados”, d’El
Llindar. Es visualitzaran a partir de
les 22 h a la plaça de Catalunya.

FESTES D’ALMEDA
Del 23 al 25 de juliol, el barri d’Almeda
celebrarà les seves festes de barri
amb activitats amb aforaments
limitats. Al setembre, arribaran
les de la Gavarra-Lindavista.

“LA CULTURA T’ALLIBERA”
En qualsevol de les tres biblioteques, ja
podeu recollir un ventall per refrescar
els moments més calorosos de l’estiu
amb el lema “La cultura t’allibera”. No us
oblideu de fer-vos fotos amb el ventall i
compartir-les a les vostres xarxes socials
amb l’etiqueta #LaCulturaAllibera!

DIARI
TALLERS DE LA RE-PARADA

17 18 19 15 16 17 18

Si teniu algun aparell electrònic per
reparar o voleu posar a punt la vostra
bicicleta, podeu anar a una de les dues
Re-Parada de la ciutat. El dimarts es
porten a terme sessions de reparació
de bicicletes i el dimecres, d’electrodomèstics petits. Inscripcions a
medi_ambient@aj-cornella.cat
o al 93 475 87 18.
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21/07/2021

Little Chef
22/07/2021
23/07/2021

Si has decidit estudiar un idioma a
partir d’aquest setembre, l’Escola Oficial
d’Idiomes és el teu centre. La seva
oferta és: anglès, francès, alemany i
cursos especials de japonès. Per a més
informació, www.eoicornella.cat

Inici festes Almeda
25/07/2021

Final expos “Enfoc” i
“Desenterrant el silenci”
31/08/2021

Tancament piscines
exteriors PELL
11/09/2021

CURSOS PER A DONES
El Centre d’Informació i Recursos per a
les Dones ofereix una àmplia varietat de
cursos per a les cornellanenques a partir
de setembre. Són totalment gratuïts i de
temàtiques diverses. Podeu consultar
la seva oferta a www.cornella.cat

Diada
12/09/2021

Tancament piscines
exteriors Can Mercader
13/09/2021

Inici del curs
2021-2022

NOVETATS EN ELS
CENTRES CÍVICS
A partir de setembre s’obrirà el període de
preinscripcions en els diferents centres
cívics de la ciutat. Estigueu atents a la
pàgina web municipal i a les nostres
xarxes socials per informar-vos-en.

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
112 Emergències
Centre d’Informació
i Recursos per a les Dones

ESCOLTA LA TEVA RÀDIO
www.radiocornella.cat
@radiocornella

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

8

Concert David Ros

PREINSCRIPCIONS
A L’EOI CORNELLÀ

900 900 120 Atenció 24 h

1

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

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

Descarrega l’APP
de Seguretat
Ciutadana

POR TU SALUD Y LA DE TODAS LAS PERSONAS

VACÚNATE
CONTRA LA
COVID-19
La vacunación tiene como
objetivo la inmunidad de
grupo que permitirá poner
fin a la pandemia.

PIDE CITA:
061

En tu centro de salud

https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/

www.cornella.cat

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

