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0. Introducció. 
Volem construir la Cornellà del futur i ho volem fer amb responsabilitat, rigor i amb la 

intel·ligència col·lectiva que ens aporta el fet d’escoltar a la ciutadania i a les entitats 

de la nostra ciutat per construir entre totes un nou camí que permeti a Cornellà 

seguir progressant.  

 

El govern municipal i la gestió del nostre ajuntament porta massa anys en les 

mateixes mans, amb el desgast i les limitacions que això comporta. Davant d’aquest 

desgast els comuns de Cornellà volem portar aire fresc, idees noves que apropin 

molt més la política municipal al conjunt de la ciutadania. Volem el govern de la gent 

comuna, volem construir el futur entre tots i totes, i volem garantir una ciutat digna 

per avui i per demà. 

 

Tenim idees noves però també ens nodrim de tradicions polítiques de transformació 

i justícia social que volem reivindicar i actualitzar. Mantenim un compromís amb un 

ideari polític basat en una nova forma de gestionar la vida pública. Un ideari de 

transformació social a partir de la implicació ciutadana.  

 

Volem conjugar la valentia i el realisme, perquè volem fer política desde la 

sensatesa. Avui sabem millor que mai que la construcció d’un projecte de 

transformació social com el que defensem ha de tenir el seu fonament en l’espai 

local; en polítiques i estratègies municipals que construeixin cohesió social, i al 

temps promoguin un canvi cultural imprescindible per avançar en la direcció d’un 

canvi social, econòmic i polític; i fer-ho des de la ciutadania i les seves 

organitzacions i moviments socials. 

 

Totes les accions polítiques que proposarem necessàriament mantindran una visió 

impregnada per un triple eix que ens identifica i ens caracteritza:  

 

i. Bé Comú. 

ii. Igualtat. 

iii. Sostenibilitat. 

 

Volem que aquest sigui el millor projecte per Cornellà i per això volem 

comptar amb tu. Cal respondre a les necessitats urgents però que també hem de 

dedicar esforços a dibuixar un futur ple d'esperances basat en un model de ciutat 

pensada per i per a la gent, amb un ajuntament modern, obert, inclusiu i que 

garanteix els drets i les oportunitats de totes les persones que l'habiten. Construïm, 

en comú, la Cornellà del futur.  

 



3 

1. Ciutat de Drets i Oportunitats. 

1.1 Habitatge com a dret. Les administracions públiques han de garantir aquest dret 

constitucionalment reconegut. Els ajuntaments es troben limitats competencialment i 

financerament, però el món local és qui ha de donar les respostes més urgents a la 

ciutadania.  

 

1.1.1 Incrementar el parc públic d’habitatge propietat de l’Ajuntament per fer front a 

situacions d'emergència habitacional.  

 

1.1.2 Fomentar les col·laboracions amb entitats supramunicipals per tal de poder 

oferir un major nombre d’habitatges en règim de lloguer social. 

 

1.2.3 Fomentar i potenciar acords amb la Generalitat per tal de disposar dels 

habitatges provinents de la SAREB, per a destinar-los a lloguer social.  

 

1.2.4 Crear projectes per fer front al sensellarisme existent a la ciutat, en coordinació 

amb les entitats del Tercer Sector Social presents a la ciutat.  

 

 . .   eivindicarem la corresponsabilitat de la  eneralitat de  atalun a en el 

dissen  del model d’atenció a les persones sense llar i en el seu finançament. 

 

1.2 Noves Prestacions Socials i reglament d'accés. 

 

 . .  Aprovar el  eglament d’accés a Prestacions Socials, on s’especifiquin els 

criteris objectius que donen accés als diferents tipus de prestacions que es 

gestionen des dels Serveis Socials Municipals.  

 

1.2.2 Adaptar o crear noves prestacions socials que s’adaptin als nous perfils de 

pobresa. 

 

 . .3 Millorar els espais on es presta l’atenció social a la ciutat, fent-los més 

accessibles a la ciutadania i més segurs per als treballadors que exerceixen 

l’atenció.  

 

1.2.4 Potenciar programes d’atenció social integrals que coordinin polítiques 

d’ocupació, habitatge, salut, educació, etc.  

 

1.2.5 Crear unitat de tramitació administrativa de prestacions socials en coordinació 

constant amb les Unitats Bàsiques d’Atenció Social, amb l’objectiu de descarregar 

de tràmits administratius els treballadors/es socials.  
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 .3 Fomentar un Pla Local d’Inclusió Social amb l’objectiu de coordinar i fer 

seguiment del conjunt d’accions que es duen a terme a  ornellà en la lluita contra 

l’Exclusió Social.  

 

 .4 Ampliació del sistema de Tarifació Social a d’altres serveis municipals com 

l’accés a instal·lacions esportives o serveis culturals.  

 

1.5 Ampliació del sistema de Tarifació Social en el marc de les Escoles Bressol als 

serveis complementaris com l’acollida o el menjador, universalitzant així l’accés a la 

a aquests serveis i a l’educació a l’etapa 0-3.  

 

 .6 Establir programes d’accés universal a la oferta cultural que ofereix la ciutat, per 

tal de fer-la arribar al conjunt de la ciutadania independentment del nivell de renda.  

 

 .7 Fomentar programes de recuperació d’excedents alimentaris en coordinació 

amb la Botiga Solidaria.  

 

 .7 Millorar la coordinació interadministrativa entre els serveis d’atenció social 

bàsica i els  entres d’Atenció Primària de Salut. És important aquesta coordinació 

per afavorir una millor i major detecció de problemàtiques diverses: pobresa 

energètica, maltractaments, salut mental, etc.  

 

 .8 Fomentar i potenciar els recursos d’atenció universals a la Família existents a la 

ciutat, per tal de millorar la detecció i tractament de les cada vegada més freqüents 

problemàtiques diverses en el si de les famílies.  

 

1.9 Fomentar la coordinació i els espais de treball conjunt entre els Centres 

Educatius i els Serveis d’Atenció Social Primària, per tal de millorar la detecció i 

tractament de problemàtiques relacionades amb el desenvolupament infantil i 

juvenil.  

 

 . 0 Millora i reforç dels serveis de d’ajuda a domicili, assistència personal i serveix 

de tecnologia a la cura.  

 

1.11 Foment de programes de recolzament als cuidadors/es no professionals, en 

coordinació amb les entitats del Tercer Sector.  

 

 .   Iniciar projectes d’envelliment actiu que fomentin l’activitat de la  ent gran, 

evitant situacions de solitud, i incorporant a la comunitat amb projectes de caire 

comunitari i d'intercanvi generacional.  

 

 . 3 Millorar i facilitar l’accés als recursos culturals de la ciutat, disposant tarifes 

reduïdes per col·lectius vulnerables i vinculant projectes culturals amb els centres 

educatius de la ciutat.  
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 . 4 Impulsarem l’accessibilitat universal a la comunicació en els continguts produïts 

per l’Ajuntament (webs, documents, reunions, lectura fàcil), així com en l’atenció als 

diversos serveis públics municipals.  

 

 .   Promoció de projectes d’oci i espai públic inclusiu, per facilitar la participació 

plena dels col·lectius amb diversitat funcional.  

 

 2. Ciutat Educadora. 
 

2.1. Educació inclusiva. Apostem per una educació que incorpori la diversitat com un 

element vertebrador del seu sistema de valors.  

 

 . .  Treballarem per situar l’Escola d’Educació Especial en el marc competencial 

que li pertoca: la Generalitat, per tal de donar un major impuls al bon treball que es 

realitza des de la mateixa.  

 

 . .  Fomentar l’educació pública com a eina per aconseguir una societat més 

igualitària.  

 

2.2. Implantar una nova zonificació escolar adaptada a les necessitats de les 

famílies i també coherent amb la distribució poblacional de la ciutat. Una  zonificació 

basada en la proximitat residencial que permeti establir un mapa de camins escolars 

segurs i una dràstica reducció de l'ús del cotxe per accedir als centres educatius. 

 

2.3. Configurar un Model Únic d’Escola Bressol que compti amb la participació de 

professionals i famílies, fomentant així un projecte de ciutat per l’educació 0-3.  

 

2.4. Remunicipalització Escoles Bressol. Apostem per recuperar la gestió de les 4 

Escoles Bressol que actualment es troben externalitzades, atès que creiem en 

l’etapa 0-3 com una etapa més en el marc del sistema públic educatiu.  

 

 .6. Potenciar l’Escola Municipal de Música i vincular la seva activitat amb altres 

actes i entitats del municipi.  

 

 .7 Establir projectes que vinculin l’Escola Municipal de Música amb els centres 

educatius de Primària i Secundària existents a la ciutat. Descentralització de 

l’activitat. 

 

2.7. Crear una Escola Municipal d'Arts en Moviment (dansa, circ i teatre).  

 

2.8 Fomentar projectes d’educació dirigits a diverses edats, per tal de promocionar 

una ciutat que promou l’aprenentatge al llarg de la vida de les persones. 
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2.9. Promoure programes d'acompanyament els i les joves en la transició de l'etapa 

educativa obligatòria a la post-obligatòria.  

3. Ciutat Oberta i Democràtica. 

3.  Millorar l’accessibilitat de dades que s’ofereix mitjançant l’Open Data, fent que 

els indicadors que s’ofereixin siguin fàcilment interpretables i comprensibles.  

 

3.  Incorporar a l’Open Data indicadors comprensibles respecte de l’execució 

pressupostària anual.  

 

3.3 Millorar els processos participatius en el marc de l’elaboració de pressupostos, 

atenent als següents aspectes:  

- Millorant la informació pública envers l’execució pressupostària i la previsió 

d’actuacions.  

- Promovent i obrint la participació en aquest projecte en el marc d’espais de 

participació i/o mobilització ciutadana ja existents.  

- Incorporant membres de la societat civil a la comissió avaluadora de les propostes 

d'incorporació pressupostària rebudes.  

- Facilitant les eines, la informació i els espais adients per tal d’incrementar al màxim 

la implicació ciutadana en la decisió d’aquell sprojectes definitivament sotmesos a 

votació.  

   

3.4  reació de l’Observatori Social de  ornellà.  al poder ordenar la informació 

existent i generar-ne de nova, que permeti diagnosticar l’estat socioeconòmic de la 

ciutat, com a mínim de forma anual i donant publicitat dels resultats mitjançant un 

Informe Social de la ciutat.  

 

3.5 Crear perfils institucionals de comunicació mitjançant les xarxes socials per tal 

d’ampliar la ratio d’abast d ela informació que s’ofereix.  

 

3.6 Revisió del projecte “A prop Teu” per tal de transformar-ho en una eina de 

preferències/prioritzacions en la gestió de l’espai públic a la ciutat. 

 

3.7 Invertir en programari lliure i de codi obert.  

 

3.8 Es fomentarà la incorporació de clàusules de “sobirania de dades” en els 

processos de contractació pública, per tal d’establir criteris ètics en la gestió de les 

dades de caràcter personal en contractes públics.  

 

3.9 Fomentarem projectes i polítiques que vagin encaminades a la ruptura de la 

“fractura digital”, entenent que aquesta actualment pot sotscavar la igualtat 

d’oportunitats en l’accés a béns i serveis.  
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3.10 Fomentarem la creació de xarxes Wifi Municipals habilitades a Serveis i Espais 

Públics amb una forta afluència de ciutadania.  

 

3.11 Creació de Consells de Barri que vehiculin i fomentin la creació de xarxa en el 

marc d’espais de proximitat com és el barri.  

 

3.12 Modificació del ROM per a la reestructuració dels Consells/Espais de 

Participació Municipals per tal de dotar-los del màxim sentit i utilitat, atenent als 

següents elements:  

 

- Establir temàtiques transversals que dotin de sentit la participació de ciutadania i 

entitats en la configuració i seguiment de polítiques públiques locals.  

- Estructures ad-hoc de treball compartit (Administració  - ciutadania) que puguin fer 

seguiment i propostes en el marc dels diferents plenaris dels consells.  

- Aportació i disposició de la documentació i informació necessària per a una 

correcta deliberació en el marc dels consells de participació municipals.  

 

3. 3 Establir com a espais de referència per al treball d’entitats i ciutadania en el 

marc de l'Acord Social, els espais de participació existents com a Consells de 

participació evitant així duplicitat d’òrgans i maximitzant així l’eficiència la 

participació a la ciutat.  

 

3.14 Repensar la revista municipal Cornellà Informa, incorporant més espais de 

comunicació reservats a les entitats del municipi.  

 

3.15 Fer difusió de la revista Municipal mitjançant les xarxes socials.  

 

3. 6 Elaboració d’un procés participatiu per  a l’elaboració del Pla d’Actuació 

Muncipal (PAM) que estableixi mesures d’avaluació anuals.  

 

3.17 Creació de la Cartera de Serveis Municpal, com a element de garantia de 

qualitat i avaluació continua de les polítiques públiques dutes a terme a la ciutat. 

 

3. 8  reació del registre de grups d’interès, que serà públic i les seves dades 

disponibles per mitjà del règim de transparència previst en la llei. El registre 

mostrarà per qui treballen aquests grups, per quina qüestió en concret, amb qui 

s’han reunit, quina documentació han lliurat, entre d’altres. 

 

3.19 Modificació del ROM per regular la participació de les Entitats als Plens 

Municipals, donant-los la possibilitat de presentació de mocions, plantejament de 

preguntes, etc.  
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3. 9  ealització d’un Ple anual d’Estat de la  iutat, on per una banda es 

presentaràl’Informe Social de la  iutat, i per altra es podrà debatre sobre l’estat 

general de la ciutat.  

 

 3.4 Generar espais de coneixement mutu entre associacions i entitats de la ciutat 

que permetin generar coneixement i innovació.  

 

3.5. Reformulació dels actuals centres cívics de la ciutat per adaptar-los a la nova 

realitat i dotar-los de major funcionalitat.  

4. Ciutat Innovadora. 

4.1. Donar suport al comerç local de proximitat com a mitjançant per a la 

dinamització econòmica de la ciutat i promoure activitats per dinamitzar les zones 

properes als mercats municipals.  

 

4. . Potenciar mesures concretar d’ajuda a la creació d'autoocupació, especialment 

a projectes d’economia solidària, social i cooperatives, donant-les suport tècnic i 

mitjançant accions concretes (com poder ser ajudes fiscals, de difusió, etc.) 

 

4.3. Potenciar la generació i consolidació de vincles entre les distintes empreses de 

la ciutat, aprofitant les TIC. 

 

4.4. Aprofitar el recursos que suposa per a la ciutat el Citilab, com a espai i de 

formació, generació d’idees i gestió del talent envers les TI  i STEM. Desenvolupar 

la seva potencialitat com punt de networking i afavorir l'assoliment de les empreses 

de la ciutat i la creació de xarxes amb el territori. 

 

4. . rear accions que possibiliti  l’atracció  i retenció del coneixement de manera 

que ens permeti una especialització en 4.0, davant el nou repte econòmic i social 

que suposa aquest nou paradigma. 

 

4.6. Aprofintant l'ubicació de la ciutat, com nus de comunicació al territori, per a 

desenvolupar els nostres potencialitats, especialment envers el sector logístic, i 

apostant pel transport públic de qualitat i organitzat posant al centre la qualitat de la 

vida de les persones. 

 

4.7. Millorar la comunicació entre els diversos poligons de la cioautat i els de la resta 

de l’entonor com eix de millora i impuls de l’activitat econòmica i l'ocupació.  

 

4.8. Dissenyar polítiques actives d’ocupació  on la millora de la qualificació de les 

persones sigui l’eix principal, millorant tant la formació professionalitzadora, com la 
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diversificació dels perfils, lluitant per la fullida de la reproducció de la actual divisió 

sexual del treball. 

 

4.9. Desenvolupar plans d'ocupació específics per a persones de col·lectius amb 

especials dificultats d'inserció laboral, posant cura en la tot el procés de formació i 

experienciació laboral. 

 

4.9. Desenvolupar els serveis d’orientació laboral i suport a l’ocupació  a les 

persones de manera continuada a la ciutat, millorant els recursos existents, 

diversificat i augmentat els projectes posat en marxa a la ciutat.  

 

4. 0. Avançar en l’aprofitament del Dispositiu de Treball als barris a Sant Ildefons 

com punt de formació, desenvolupament i integració al territori. 

 

4.11 Reducció de la temporalitat a la plantilla municipal, i empreses amb participació 

pública.  

 

4.12 Promoció de polítiques de conciliació i nous usos del temps. 

 

4.13 Articulació de  sistemes de treball per programes i indicadors d’avaluació 

qualitativa i quantitativa. 

 

4. 4  evisió  del Pla de formació per tal que permeti l’adaptació als nous serveis 

públics i a la millora de la carrera professional 

 

4.14 Foment de la incorporació de clàsusules socials en els processos de 

contractació pública.  

 

4.    evisió i incorporació d’elements que promoguin una Fiscalitat més justa, 

atenent a indicadors de nivells de renda, activitats econòmiques, indicadors 

mediambientals, etc. 

5. Ciutat verda. 

5.1. Dissenyar un mapa de mobilitat sostenible dintre del municipi per desincentivar 

l’ús dels vehicles privats contaminants i que alhora mostri les opcions més eficients 

per cada trajecte. S’ha de garantir la connexió sostenible de tots els equipaments 

públics i de tots els barris de la ciutat.  

 

 . .  arantir camins escolars segurs i sostenibles alternatius a l’ús del cotxe.  

 

5.3. Ampliar el nombre de carrers amb preferència de vianants on el trànsit de 

vehicles a motor sigui excepcional.  
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5.4. Completar una veritable xarxa pedalable per Cornellà per garantir la mobilitat en 

bicicleta i nous sistemes de mobilitat personal a tota la ciutat.  

 

5.5. Dissenyar un nou Pla de pacificació del trànsit al barri Riera i establir majors 

limitacions els dies de partit del RCD Espanyol amb l'objectiu de reduir dràsticament 

la circulació de vehicles.   

 

5.6. Avançar en la remunicipalització dels serveis públics d'abastament d'aigua i 

incrementar, mentrestant, el control públic, la decisió i el seguiment de la gestió 

privada. 

 

5.7. Un nou model de la gestió dels residus.  

5.7.1. Millorar la recollida comercial de residus.  

5.7.2. Transició cap a la individualització de la recollida de residus.  

5.7.3. Bonificacions per les bones pràctiques en quant a reciclatge i 

reutilització. 

 .7.4. Punts d’informació i assessorament sobre reciclatge i reutilització.  

 .7. .  ealitzar campan es informatives sobre l’impacte de la generació de 

residus per al nostre ecosistema.  

 

5.8. Protegir i ampliar el patrimoni natural de la ciutat. Explorar totes les possibilitats 

per ampliar els espais de verd urbà.  

 

5.9. Enfortir la col·laboració amb municipis veïns per protegir els espais naturals del 

riu Llobregat, apostant per la conservació de la biodiversitat. 

 

5.10. Aprofitament de finques i espais no utilitzats per crear horts urbans 

comunitaris.  

 

5.11. Elaborar un pla de benestar animal a la ciutat, que fomenti la tinença 

responsable d’animals de compan ia i incentivi l’adopció. Aquest pla contemplarà 

també formacions dels policies locals per millorar les actuacions en cas de rescats i 

decomís d’animals en col·laboració amb les organitzacions animalistes de la ciutat.  

 

 

5.12. Recuperació d'espais rústics en desús per al seu ús agrícola i social.  

 

5.13. Promoure l'agricultura urbana ecològica a través de campanyes ambientals.   

 

5.14. Promoure el nou Pacte integrat d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia i 

donar suport a l’aplicació dels nous objectius generals pel  lima i l’Energia a 

l’escenari  030 amb la reducció de les emissions de CO2 del 40% com a mínim 

mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia 
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renovables i l’augment de la resiliència mitjançant l’adaptació als impactes del canvi 

climàtic. 

 

5.15. Elaborar el Pla Local d’Adaptació al  anvi  limàtic que avaluï els riscos i la 

vulnerabilitat del municipi, analitzi l'evolució d’aquests riscos potencials i augmenti la 

capacitat d'adaptació. 

 

5.16. Contractar el subministrament elèctric a empreses que assegurin una 

procedència  00% renovable de l’energia subministrada, alhora que es garanteixi la 

qualitat i la fiabilitat, a preus assumibles.  

  

5.18. Desenvolupar un nou Pla Director d'Eficiència Energètica per edificis 

municipals. 

 

5.19. Treballarem, conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 

l’Ajuntament de Barcelona, en la dinamització i l’expansió de Barcelona Energia de 

manera que s’acabi convertint en el gran operador metropolità d’energia pública. 

 

5.20 Exigirem al Govern de la Generalitat major implicació per fer complir la llei 

24/2015  a les subministradores; així com una llei nacional valenta que ampliï els 

drets dels consumidors/es vulnerables i que respecti els avenços en la lluita contra 

la pobresa energètica iniciats per alguns parlaments autonòmics.  

 

5.21 Promoure una plataforma de cooperació per millorar la connectivitat en 

transport pública amb poblacions veïnes.  

6. Ciutat feminista. 

La justícia de gènere i LGTBI+ ha de ser una prioritat transversal del conjunt de les 

polítiques. 

 

6.1 Promoure un ajuntament que trenca el binarisme de gènere imperant 

compromès amb la defensa de la diversitat sexual i de gènere. 

 

6.2 Establir la perspectiva de gènere en totes les polítiques, programes i accions de 

l'ajuntament. 

 

6.3 Vetllar perquè aquesta perspectiva de gènere s'incorpori a totes les clàusules de 

contractacions municipals.  

 

6.4 Potenciar activitats i programes educatius sobre diversitat sexual i de gènere, 

des de l'etapa educativa 0-3. 
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6.5 Vetllar perquè totes les activitats culturals i socials promogudes o 

subvencionades per l'administració local respectin la diversitat sexual i de gènere. 

6.6 Integrar la regidoria de feminismes i L BTI+ a l’alcaldia la qual garantirà la 

transversalitat a totes les regidories de l’Ajuntament i organismes i empreses 

dependents. Cal situar aquestes polítiques a Alcaldia per tal que tinguin suficient 

suport polític, una visió general de les actuacions municipals i la capacitat per 

coordinar el treball intersectorial i transversal. 

 

6.7 Impulsar l’elaboració d’una auditoria amb perspectiva de gènere a tota 

l’estructura municipal, incloses les externalitzacions i altres empreses proveïdores. 

també, fomentar l’ús d’indicadors per a una presa de decisions més responsable. 

 

6.8 Impulsarem una participació ciutadana paritària en totes les esferes de presa de 

decisions públiques, a través de les noves tecnologies i a l’abast de tothom que 

trenqui amb les dinàmiques presencialistes de burocratització, professionalització i 

mercantilització de la participació. Cal garantir una representació i participació 

paritària de les dones a totes les esferes formals i informals de gestió de 

l’Administració municipal. 

 

6.9 Elaborar un pla estratègic d’actuació integral local per la justícia de gènere 

actualitzat i amb propostes transformadores. Establint les línies i prioritats que es 

promouran a partir d’una metodologia participativa amb col·lectius feministes i 

ciutadania, que realitzi una diagnosi, situï les línies estratègiques i mesures, les 

implementi i coordini i es realitzi una avaluació continuada. En línies estratègiques 

per a la prevenció primària (visibilització i comunicació; informació i treball en 

xarxa;conscienciació i implicació), línies estratègiques per eixos 

d’intervenció(educació/coeducació; salut; serveis socials; urbanisme i transport; 

seguretat i justícia; laboral; esport, oci i cultura) i línies estratègiques transversals 

(formació a professionals; investigació; avaluació continuada). 

 

6.10 Oferir eines de prevenció, detecció i protecció de situacions d’assetjament 

masclista i assetjament del col·lectiu LGTBI+ i posar a disposició una persona de 

referència a cada àrea. 

 

6.11 Crear un manual de bones pràctiques comunicatives de l’Ajuntament, amb 

col·laboració de les organitzacions feministes, LGBTI+ i mitjans de comunicació 

locals, per incloure la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI+ en la comunicació 

interna i externa de l’Ajuntament. 
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