
Prevenció de residus i promoció del reciclatge, amb uns objectius
específics plasmats en el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus
aprovat l’octubre del 2020 i en plena implementació.

Transició Energètica, on destaca l’elaboració del nou Pla d'Acció per
l'Energia Sostenible i el Clima previst aprovar-ho abans de finalitzar el
mandat.

Mobilitat Sostenible amb l’impuls de nous trams de carril bici,
pacificacions i vianalització de carrers.

Impuls a la inserció laboral, la formació ocupacional i les ajudes a la
contractació de gent de la ciutat en situació d’atur. En aquest punt hem de
dir que per primera vegada des del 2008 Cornellà es troba en percentatges
d’atur per sota de l’11%. 

El Ple Municipal de Cornellà va aprovar el Pressupost Municipal per a l’exercici
2023, l’últim pressupost d’aquest mandat municipal. Es tracta d’un pressupost
que arriba fins els 101 milions d’euros, amb el 60% de recursos propis i el 40%
provinent de subvencions i transferències d’altres administracions.

Són uns comptes que congelen les ordenances fiscals, el que s’ha d’entendre -
en un context d’encariment de preus de més del 9%- com una política social
d’alleujament per a les famílies de la nostra ciutat que veuen com cada mes
s’encareixen els preus de les compres bàsiques com l’alimentació.

Aquest pressupost servirà per assolir els objectius de mandat, que en el nostre
cas, en la gestió de l’Àrea de Polítiques Mediambientals i Comunitàries s’han
centrat en:

Pressupostos 2023
101 milions per assolir els objectius del mandat

Octubre 2022



La tarifació social de les Escoles Bressol i l’Escola Municipal de Música.
L’ampliació a més d’1 milió d’euros per al fons de lloguer social.
L’ampliació dels Plans d’Ocupació que cada any serveix per contractar a
més de 100 persones en situació d’atur.

Però aquest també ha estat un mandat que pressupostariament ha consolidat
fites importants assolides pel nostre grup en el mandat anterior com:

Quan acabi aquest mandat Cornellà serà una mica més justa socialment, més
verda i sostenible. Seguirem construint propostes en clau de transformació
social, ecològica, democràtica, feminista i seguint sent una alternativa útil per
a la ciutadania de Cornellà.
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