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CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

EL PRESSUPOST MUNICIPAL  
EN TRES PARAULES.

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

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

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

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

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

Retrobament, comunitat i sostenibilitat. Sortim d’aquesta 
crisi defensant una ciutat de serveis públics de qualitat, 
de drets socials i oportunitats de progrés, una ciutat més 
cohesionada, justa, sostenible i saludable.
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ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de data 29 
d’octubre de 2021, ha acordat aprovar les bases particulars 
i la corresponent convocatòria per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva  
per a l’exercici 2021, següents:

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

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

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

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

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


