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Acta 01.2015

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE CIUTAT DE CORNELLÀ DE
LLOBREGAT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 16
D’ABRIL DE 2015
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 16 d’abril
de dos mil quinze, es reuneixen a la Cúpula de l’edifici de Can Mercader,
Carretera de l’Hospitalet s/n, d’aquesta ciutat, prèvia convocatòria realitzada a
l’efecte en els termes legalment previstos, els membres integrants del Consell
de Ciutat de Cornellà de Llobregat, sota la Presidència del senyor Antonio
Balmón Arévalo, Alcalde de la Ciutat, i amb l’assistència de les persones que a
continuació es relacionen, assistides per mi, en Joan Miquel Culillas Jalencas,
en qualitat de Secretari del Consell, per delegació de la Secretària General,
que dono fe del present acte.

ASSISTENTS
Presidència
 Sr. Antonio Balmón Arèvalo
Alcalde-President de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Vicepresidència


Senyora Emilia Briones Matamales, en representació del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC-PM):



Senyor Josep Nadal Tuset
Persones d’especial Rellevància Ciutadana

Vocals

b. En representació dels Consells de Participació de Cornellà de
Llobregat.
 Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional
Senyor Pedro Rodríguez Guijarro
 Consell Municipal de la Dona
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Senyora Matilde Gómez Gómez
 Consell Municipal de Participació de Medi Ambient
Senyor José Antonio Alvear Brito
 Consell Municipal de Seguretat i Prevenció
Senyor René López Lucas
 Consell Assessor de la Gent Gran
Senyora Neus Bos Bolos
 Consell Municipal de Salut
Senyor Jaume Vidal Forns
 Consell Comunitari de Serveis Socials
Senyor Felipe Mata García
 Consell Municipal de Cultura
Senyor Joan Romagosa López

c. Per part de les Institucions més significatives de la ciutat
 Senyor Alejandro Talavera Nos
U.E. Cornellà
 Senyor Antonio Martín Muñoz
Associació Cultural i Recreativa Peña Dominó
 Senyora Pura Velarde Cidoncha
Federació d’Associacions de veïns de Cornellà (FAVCO)
 Juan Miguel Villalón Plaza
Sindicat UGT
 Senyor Juan García García
Creu Roja Cornellà
 Senyora Dolors Campos Rodríguez
Cornellà Compra a Casa
 Senyora Mº Carmen Crisóstomo Moreno
Associació Federació de pares i mares d’alumnes
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d. Per part de persones d’especial rellevància ciutadana



Senyor Benigno Martínez Ojeda
Senyor Juan Antonio Gallego Soto

e. Per part de la ciutadania de Cornellà de Llobregat
 Senyor Juan Oliva Carrasco
 Senyor Alberto Prieto Miguel
 Senyora Olga Hernández de León

Secretari
Sr. Joan Miquel Culillas Jalencas

ASSISTENTS INVITATS AMB VEU I SENSE VOT
 Sra. Montserrat Pérez Lancho
Tinent d’Alcalde Polítiques de Benestar social


Sra. Rocio García Pérez
Tinent d’Alcalde de Polítiques de Ciutadania



Sr. Ricart Casademont Altimira
Gerent de Planejament i Gestió Urbanística de Procornella

 Sr. Joan Barrera Riba
Síndic Municipal de Greuges
 Sra. M. Carmen Brito Ruiz
Consell Escolar Municipal

EXCUSEN ASSISTÈNCIA:
Vocals
a) En representació dels consells de Participació de Cornellà de Llobregat.
 Senyor José Rey Moreno
Consell Municipal d’Esports
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a) En representació de les institucions més significatives de la ciutat
 Senyora Gemma Gallofré Sanahuja
Patronat Cultural i Recreatiu
 Senyor Eduardo Jodar Larena
Sindicat CCOO
b) Persones de rellevància ciutadana
 Senyora Helena Porras Mascaro
 Senyora Esperanza Megías Román

c) Representació de la Ciutadania:
 Senyora M. del Carmen Remolins Isant
 Senyor Álvaro Romero Mato

NO ASSISTEIXEN
Vocals
a. En representació dels Grups Polítics Municipals
 Senyor Maximiliano Palacios Palacios
Partit Popular
 Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA-E):
Senyor Arnau Funes Romero
 Convergència i Unió (CIU)
Senyor Jordi Rosell Segura


SenyorJuan Antonio Fernández Viader
Gremi d’Instal.ladors

El senyor president declara oberta la sessió i vàlidament constituït el Consell
ordenant que es procedeixi al despatx dels assumptes que integren l'Ordre del
Dia, en relació amb els quals s’adopten els acords següents:
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Senyor Alcalde
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA NÚMERO
3/2014, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC
EL 16 DE DESEMBRE DE 2014
Senyor Alcalde:
Hi va haver una modificació del esborrany per corregir un tema de cognom d’un
dels assistents. Va quedar corregida.
Els reunits acorden, per unanimitat, aprovar l’esborrany de l’ Acta número
3/2014 corresponent a la sessió ordinària que va tenir lloc el 16 de desembre
de 2014.
PUNT SEGON.- INFORMACIÓ SOBRE ELS SEGÜENTS PROJECTES I
INICIATIVES:

Senyora Emilia Briones:
Si, nosaltres en aquest punt el que volíem era compartir aquests projectes,
perquè creiem que son propostes de futur de la ciutat i que son prou importants
perquè les conegueu de primera ma i del que volem fer a la ciutat per tal de
millorar la qualitat de vida de la ciutadania, així que tenim tota una bateria de
nous projectes que volem compartir i anirem explicant.
-

Espai de Lectura de Fontsanta - Fatjó i Almeda

Senyora Rocío Garcia

Bona tarda a tothom. Avui presentarem al Consell de Ciutat els dos espais de
lectura, el del barri de Fontsanta i Fatjó i el de Almeda, dues noves iniciatives
de foment de la lectura i de la cultura a la nostra ciutat. Amb aquests dos
equipaments, que també segurament haureu vist també publicats i que també
els hem presentat en els dos barris de la ciutat, però en aquet consell de ciutat
voldria fer una mica més extensa la seva presentació i també obrir a la vostra
consideració aquests dos projectes.
La Sra. Rocío García realitza una explicació de les característiques, ubicació,
objectius i funcions dels nous espais.
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Senyor Alcalde
Intervé el Alcalde parlant sobre el finançament d’aquestes dos noves
inversions, les quan s’han aconseguit de forma externa. Pel que fa al cost del
manteniment, de despesa corrent, explica que ja està previst i és assumible en
els pressupostos dels propers anys. També informa que la Diputació de
Barcelona no ha admès aquests dos espais com Biblioteques, mostrant
desacord en l’Espai de Lectura de Fontsanta - Fatjó.
Obra un torn d’intervencions.
Senyor Alberto Prieto
Bona tarda. Ha comentat el tema aquest de la Diputació, que posa algú tipus
de problema, de fer aquest equipament, es curiositat simplement ...¿quina
potestat pot tindre la Diputació de impedir fer un equipament d'aquet tipus?
Senyor Alcalde
Clar, la dificultat que tu tens és en temes de llibres i de personal. A lo millor no
t’ ajuden, però ja veurem, és un informe tècnic que es té normalment al principi,
per tan quan estigui construït ja veurem si continuen pensant lo mateix, no?,
però nosaltres no podem obligar-lis fer-ho.
Alguna pregunta més? Passem doncs a explicar el Cornellà Natura
-

Cornellà Natura

Senyor Ricard Casademont
Pren la paraula el Sr. Ricard Casademont per explicar les característiques del
projecte Cornella Natura. Fa una introducció al projecte que s’ha treballat, els
estudis realitzats sobre l’espai a la ciutat i les accions desenvolupades en altres
indrets del món, per veure les diferents tendències i possibilitats per incorporarho al nostre territori, pensant en una millor qualitat vida de les persones, i
pensant amb elles. El projecte contempla diferents eixos d’actuació, dels quals
destaca que ni ha 5 de principals que vertebrant la ciutat, fent una breu
explicació tant aquests com d’alguns altres, per la seva importància. La
informació gràfica es pot consultar a la pàgina web de l’Ajuntament.
1. Eix C/Joan Fernàndez - Espai Institucional - Parc de la Ribera -Parc
Agrari del Llobregat
Aquest eix travessa el municipi de nord a sud, enllaçant el municipi veí de Sant
Joan Despí al nord i sortint a camp obert en l’entorn del Parc Agrari del riu
Llobregat pel pont que mena al camí del Sorral al sud.
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En concret, des de la plaça del Mercat de Sant Joan Despí, els jardins situats
entre els blocs del grup Llobregat se succeeixen un seguit de places i espais
lliures a ponent del c/Joan Fernández. Al seu entorn trobem disseminats un
seguit de parcs, espais públics i equipaments, com les places Pallars i Pau
Casals i, el CEIP Ignasi Iglesias.
A partir d’aquí creuant l’espai urbanitzat davant de l’Escola Oficial d’Idiomes, el
planejament ha previst un gran parc i equipaments en els àmbits de
desenvolupament del PMU1-Plàsmica i PMU2 Siemens-Elsa, la urbanització
dels quals donarà continuïtat als espais lliures situats més al nord. En el marc
d’aquesta urbanització està prevista una passera que travessa per damunt la
via del ferrocarril i que connectarà l’espai Siemens amb la plaça Prat de la
Riba, des d’on a través de la ctra. d’Esplugues s’endinsa a l’Espai Institucional.
Aquest espai es configura a l’entorn de les places Francesc Macià, Enamorats i
de l’Església on hi han el conjunt d’edificis d’equipaments representatius
d’institucions i organismes públics com Can Vallhonrat, la Casa Consistorial i la
Rectoria destinats a dependències municipals de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat; i, completa aquest espai l’església de Santa Maria.
Des d’allà, baixant pel carrer Mossèn Jacint Verdaguer arribem al Castell de
Cornellà, la plaça Lluis Companys i, pel c/Verge de Montserrat fins a connectar,
a través dels espais lliures i equipaments de Ribera i el pont, fins al parc Agrari
del Llobregat.
Aquest eix urbà reforça i completa la connexió entre el Parc Agrícola i els
espais lliures urbans de la ciutat.
2. Eix Ctra. d’Esplugues – Espai Institucional – Parc Salines
Aquest eix travessa el municipi de nord-est a sud-oest, des del municipi veí
d’Esplugues de Llobregat fins al parc de Salines.
En concret, la ctra. d’Esplugues és una infraestructura bàsica de caràcter
supramunicipal que des del municipi d’Esplugues de Llobregat, on enllaça amb
la N-340 (Barcelona-Tarragona), travessa tot Cornellà i té continuïtat fins a Sant
Boi de Llobregat amb una secció contínua de 40m de façana a façana. A
llevant i ponent de la ctra. d’Esplugues confronten places i equipaments que
són porta d’entrada als barris de Sant Ildefons, Gabarra, Pedró, Fatjó i Centre.
En aquest sentit, en el límit de terme trobem la plaça a l’entorn de l’antic
cinema “Sandor”, baixant cap al sud, la plaça del Sol i l’equipament de valor
històric de can Bagaria, la plaça que confronta al passatge de la “Plàsmica” i,
molt proper cap al sud, trobem l’equipament ocupat per la delegació del Baix
Llobregat de CCOO. En l’encreuament amb el ferrocarril, la plaça de l’Estació
cobreix el pas soterrat de la carretera.
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La construcció de l’intercanviador permet garantir la continuïtat viària amb el
pas sota de la via del tren i s’ha creat un pol d’intercomunicació amb metro
ferrocarril, tramvia i autobusos. Sortint del túnel del tramvia, trobem la plaça
Mary Santpere amb la masia de can Trabal i el parc de les Aigües. Al seu
interior trobem un altre edifici de valor històric com és la Sala de Màquines
d’Aigües de Barcelona i els jardins i pous d’extracció catalogats que l’envolten.
Fins arribar al creuament amb l’autovia A-2, a banda i banda de la carretera es
reserva sòl públic destinat a equipaments i espais lliures. L’objectiu és reforçar
la identificació d’aquest eix completant els buits en el recorregut i emfasitzant el
verd allà on calgui.
Es completarà l’estructura de l’eix amb el desenvolupament de la urbanització
del PMU a Siemens-Elsa. El desenvolupament progressiu de la ciutat a l’entorn
d’aquest pol ha de potenciar amb més intensitat el caràcter vertebrador
d’aquest eix i focalitzar a l’entorn de l’intercanviador un centre de gran valor
representatiu i d’activitat de la ciutat.
3. Eix Ronda de Dalt.
Aquest eix travessa el municipi de nord a sud, tot connectant els espais lliures
situats a l’entorn de la Ronda de Dalt. Efectivament, la via per vehicles
connecta amb l’autopista AP-2 a l’entrada de Barcelona i amb l’autovia A-2 a
l’entrada oest de l’Hospitalet de Llobregat.
En concret, per bé que el pas per Cornellà de Llobregat es produeix a una cota
elevada per sobre dels 10m, la potència d’aquesta via fa que a l’entorn s’hagi
consolidat tota una estructura de parcs, jardins i equipaments de 170m
d’amplada entre l’avinguda Porta Diagonal i el carrer del Silici.
La rapidesa de connexió amb les accessos a la ronda l’ha convertit en una
zona de fàcil accés pels residents, però també per a usuaris d’altres municipis.
Al nord, aquest eix es perllonga cap a l’Hospitalet, a la plaça dels Cirerers en el
cobriment de la ronda i als jardins previstos a l’ARE de la Remunta; i, a
Cornellà a les places i equipaments de l’entorn del mercat de Sant Ildefons com
la biblioteca o l’ABS Sant Ildefons. Continuant en sentit sud, a l’est de la via
trobem el parc de Can Mercader i la plaça Joan Miró; i, a l’oest el camp de
futbol Almeda i el CEIP Almeda. Aquests equipaments i espais lliures estan
connectats a través de diversos passos sota la plataforma de la ronda,
garantint la continuïtat del teixit urbà a banda i banda de la infraestructura.
Finalment, a l’extrem sud els espais lliures previstos del PMU5 Silici es
perllonguen al municipi de l’Hospitalet de Llobregat fins arribar a l’entorn de
l’Hospital Universitari de Bellvitge.
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Aquest eix connecta els espais lliures oberts situats al sud amb les places i
equipaments urbans a l’entorn de la Ronda. La materialització dels parc i
equipaments previstos dotarà de major representativitat i major quantitat
d’espais pel lleure i l’esbarjo a l’accés sud-oest del municipi.
4. Eix Biblioteca Sant Ildefons - Pça Catalunya - Auditori
Aquest eix travessa el municipi d’est a oest pel nord de la via del ferrocarril,
resseguint els carrers estructurants dels barris de Sant Ildefons, Gavarra i del
Pedró quan aquest desenvolupi el planejament previst.
En concret, l’avinguda de Sant Ildefons s’enllaça amb dos vies d’alta capacitat.
D’una banda, a través de l’avinguda de la República Argentina amb la ronda de
Dalt en el seu entroncament amb l’Hospitalet de Llobregat: i, d’altra banda, la
prolongació de l’avinguda de Sant Ildefons al municipi de Sant Boi de Llobregat
quan enllaça amb l’autopista A-2 a Barcelona.
Resseguint l’avinguda trobem les places d’entre els blocs del polígon
residencial com la plaça Carmen Amaya al nord de l’avinguda, o la plaça del
Mercat i la plaça d’Europa al sud de l’avinguda. I, equipaments com la
biblioteca, el Mercat municipal i l’ABS de Sant Ildefons agrupats a l’entorn de la
plaça de Sant Ildefons.
A l’entorn de l’avinguda de Sant Ildefons s’han consolidat recorreguts històrics
del barri com l’arc definit des del carrer dels Catalans, els espais lliures propers
a Telefònica fins a la plaça del Pilar. O bé, des del carrer de Campfaso,
travessant la plaça Galicia fins a la plaça d’Europa.
Travessant la plaça Catalunya, l’eix continua pel carrer de la Miranda fins a la
carretera d’Esplugues. A ponent de la carretera es preveu tot l’àmbit de
desenvolupament de la Plàsmica i Siemens-Elsa, que un cop urbanitzat
permetrà connectar amb Sant Joan Despí.
L’eix verd garanteix la connexió est-oest i alhora serveix d’estructura al rosari
d’espais lliures que relliguen el teixit del barri de Sant Ildefons.
5. Eix Masia Can Fatjó – Espai Institucional – Parc Millàs – Parc Can
Mercader
Aquest eix travessa el municipi d’est a oest a l’entorn de la línia del ferrocarril i
es perllonga als municipis veïns de sant Joan Despí i l’Hospitalet.
En concret, l’eix té continuïtat al municipi de Sant Joan Despí fins a l’avinguda
Barcelona amb equipament i parcs al seu entorn (Parc de Sant Pancraç). Un
cop dins de Cornellà, relliga tots els jardins i equipaments a l’entorn de l’avda.
de Can Corts com la masia can Fatjó i el parc de Destraleta i s’endinsa la
centre del municipi travessant l’espai institucional.
Aquest espai es configura a l’entorn de les places Francesc Macià, Enamorats i
de l’Església on hi han el conjunt d’edificis d’equipaments representatius
d’institucions i organismes públics com can Vallhonrat, la Casa Consistorial i la
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Rectoria destinats a dependències municipals de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat; i, completa aquest espai l’església de Santa Maria.
Des de l’espai institucional l’eix ha de continuar per la futura urbanització de
Millàs fins al parc de can Mercader que té continuïtat a les places i
equipaments de l’entorn del mercat de Sant Ildefons com la biblioteca o l’ABS
Sant Ildefons.
Més enllà del terme municipal de Cornellà a l’extrem oest del municipi, la
continuïtat al terme de l’Hospitalet de Llobregat es produeix en els espais lliures
previstos a l’ARE de la Remunta i, a la plaça dels Cirerers en continuïtat amb el
cobriment de la ronda.
L’eix verd connecta els parcs metropolitans de Can Mercader i de la Infanta a
partir d’un recorregut a cota al costat de la via del tren.
6. Eix Avda. Baix Llobregat – Avda. Maresme – Pg. Ferrocarrils Catalans
Aquest eix travessa el municipi d’oest a est en les cotes baixes properes al riu
Llobregat des de Sant Joan Despí fins a l’Hospitalet de Llobregat. A través de
l’avda. del Baix Llobregat, carrer Progrés i avinguda Maresme es connecten els
equipaments i espais lliures a l’entorn d’aquestes vies.
A l’extrem més a ponent, el municipi compta amb les reserves d’equipaments
supramunicipals que tenen continuïtat amb espais lliures de Sant Joan Despí.
Si seguim per l’avinguda del Baix Llobregat, travessant la ctra. de Sant Boi,
trobem diverses places i equipaments com l’edifici del SOC i la plaça de la
Figuera. A més, hi ha pendents de desenvolupament diversos sectors on es
preveuen importants reserves d’espais lliures i equipaments que transformaran
la façana del municipi en el tram a ponent de l’eix: en concret, l’ARE RiberaSalines i el PMU Tintes Especiales preveuen parcs i jardins en l’encreuament
amb l’avda. dels Ferrocarrils Catalans.
En continuïtat cap a llevant, trobem el Complex Esportiu del Baix Llobregat, el
Parc de la Ribera i els camps de futbol de l’Espanyol i el Cornellà que donen
servei a residents i visitants d’altres municipis.
La cruïlla del c/Progrés i l’avda. Maresme està configurada com la porta sud
d’entrada al municipi, la continuïtat d’aquesta avinguda en sentit Hospitalet,
prendrà rellevància a partir de la materialització dels espais lliures i
equipaments en desenvolupament del planejament previst a la Fira i al carrer
Silici, per bé que a mig tram d’aquesta avinguda hi ha el Pavelló Municipal
Almeda, el CEIP Dolors Almeda i l’Escola Bressol L’Arc de Sant Martí.

10

Plaça de l’Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00

Finalment es completa l’eix amb el tram de l’avda. dels Ferrocarrils Catalans
que s’endinsa a l’Hospitalet de Llobregat.
L’eix garanteix la continuïtat dels espais lliures situats a l’entorn de la carretera
de Sant Joan amb l’avinguda del Carrilet a l’Hospitalet tot creuant els parcs
urbans de Cornellà.
7. Eix Parc Salines – Pg. Ferrocarrils Catalans – Pça. Joan Miró
Aquest eix travessa el municipi d’est a oest, resseguint la traça dels Ferrocarrils
Catalans i, per tant té projecció a través del Carrilet cap a Sant Boi i l’Hospitalet
de Llobregat, connectant parcs i equipaments a través del passeig de
l’avinguda dels Ferrocarrils Catalans.
En concret, des de l’indret de soterrament del ferrocarril a Salines, hi ha
pendents de desenvolupament diversos sectors on es preveuen importants
reserves d’espais lliures i equipaments que transformaran la pota situada més a
ponent de l’eix: en concret, l’ARE Ribera-Salines i el PMU Tintes Especiales
preveuen parcs i jardins en l’encreuament amb l’avda. del Baix Llobregat.
El passeig dels Ferrocarrils Catalans, en el tram que travessa els barris de
Centre i Riera, té una secció contínua de 25m amb una doble filera d’arbres a
banda i banda de la rambla central, facilitant el passeig del ciutadà entre els
equipaments i places que es troben en el recorregut: l’edifici de l’antiga estació
del Carrilet, la plaça de la Sardana, el CEIP l’Areny i el Pavelló Poliesportiu
Riera.
Quan el passeig travessa el teixit industrial del barri d’Almeda la secció s’amplia
i oscil•la de 40m fins els 60m en endinsar-se altre cop en el teixit residencial, on
se situa el Casal d’Avis Almeda. En tot el traçat es manté l’estructura de doble
filera d’arbrat a banda i banda del passeig fins arribar a la plaça Joan Miró.
Des d’aquí, el pas sota la plataforma de la ronda connecta amb els espais
lliures i equipaments més a llevant, com el camp de futbol Almeda i el CEIP
Almeda.
Finalment, el passeig s’endinsa al teixit industrial del municipi de l’Hospitalet de
Llobregat amb una secció de 40m, malgrat que sense la continuïtat del passeig
arbrat de Cornellà.
L’eix ressegueix el pas del Ferrocarril, obrint-se a dos espais lliures
significatius. En concret el Parc de Ribera-Salines a ponent i els espais lliures
al voltant de la ronda a llevant.
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8. Eix Riu Llobregat.
El riu Llobregat és un dels principals eixos vertebradors del territori metropolità.
La preocupació dels estaments metropolitans ha estat preservar la qualitat
ecològica i paisatgística del riu i compatibilitzar-la amb la forta activitat que es
produeix dins d’aquest corredor. El Parc del riu Llobregat és fruit d’una
transformació que ens mostra el riu com un espai multifuncional on conviuen
aspectes econòmics, ecològics i socials.
A través dels anys s’han succeït diverses accions per a la recuperació i millora
d’aquest corredor, tal i com es detalla a la revista “Paisea Extra. Parc riu
Llobregat”, editada per l’Àrea metropolitana de Barcelona . En concret, la
publicació desenvolupa aspectes com les instal•lacions de l’aigua, la natura que
s’endinsa a l’àrea metropolitana, la percepció col•lectiva del paisatge, el
patrimoni del riu, el parc agrari, la infraestructura verda metropolitana, per una
idea de paisatge, el jardí de la metròpoli o revelar capacitats on es posa en
relleu tot l’univers d’aspectes que inclou aquest corredor.
En el tram de Cornellà de Llobregat, el riu és el límit natural al de la ciutat i es
configura com un corredor que projecta les possibilitats de lleure al llarg de la
seva llera amb un abast que supera de molt els límits del municipi.
L’objectiu és preservar i incentivar l’accés al parc per tal de millorar aquest
espai de lleure per tots els ciutadans del municipi de Cornellà de Llobregat.
La preservació i millora de l’accés a través del pont que travessa el riu s’ha de
completar amb la incorporació del pas sota l’autovia des de Salines. Aquí, el
desenvolupament del parc Ribera-Salines afavorirà la creació de l’entorn
necessari per fer realitat un recorregut entre el nou parc i els sòls de l’altra
banda de l’autopista, completant així un recorregut en anella entre els dos
passos, el municipi i el parc del riu Llobregat.

Senyor Alcalde
Bè, com ja s’ha explicat en les dues presentacions que hem fet d'aquest
projecte, aquest és una reflexió que neix fa dos anys, amb treballs preliminars,
amb un equip d'arquitectes. Nosaltres vam treballar tot el tema de sector
Siemens, com el que es el de la via del tren i connectar tot el barri Pedro, per
exemple. Hem fet feines sobre altres camins a obrir. Des de el punt de vista
més peatonal, s'han fet també treballs que fan referència a Avda. dels Alps,
Ctra. del Prat i també altres tipus d'actuacions i d'iniciatives que han estat
incorporades per entitats de la ciutat.
D'aquí neix una reflexió que és el que comentava el Ricard, que és que quan tu
tens la ciutat equipada, pots decidir que ja tens la ciutat ja feta, que tens només
el manteniment. Però, jo crec que tenim la oportunitat, oportunitat demostrada,
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perquè ja ha passat en una actuació, en la Ctra. Esplugues, quan es va fer la
transformació per la presencia del tram, les voreres estaven orfes, es a dir, hi
havia molt poca vegetació, en canvi amb una actuació amb poca inversió, li
vam donar un altre caire, i avui en dia és una via que està ocupada per la gent
per passejar i té un altre funció.
A partir d'aquí el Cornellà Natura és una provocació per convocar-nos a tots
una mica a reflexionar que la ciutat pot tindre una nova etapa de transformació
diferent, molt més combinada entre la natura i la funció que té l'espai públic.
Que a la vegada, la volem fer amb un nou mètode de decisió, que es diu,
“Construïm Consensos”. La idea és seure a tothom per fer balanç i arribar a
consens. Tot ho hem de fer amb acord de la gent. I tot això es farà amb
recursos de fóra. És un projecte lent, però donarem un canvi a l’espai públic
que convidi a participar d’ ell.
Alguna intervenció?.
Sr. Pedro Rodríguez
S’interessa per obrir espais en la zona de riu, per a famílies, per incorporar
sectors de picnics.
Senyor Alcalde
El riu és gestió del AMB. Les actuacions a l’àmbit del riu les tenim que pensar,
però zones de picnic no ho acabem de veure.
Senyora Pura Velarde
El conjunt està decidit?
Senyor Alcalde
No hi ha res decidit. Tot es farà des de una taula i amb acords. S’ha d’utilitzar el
mètode de l’acord. Només hi ha els eixos i l’actuació necessària. Hi ha un
projecte que durarà 10 anys, no hi ha cap projecte tancat, però si hi ha treballs
avançats, perquè volem presentar-nos al setembre als ajuts del FEDER.
Senyor Juan Miquel Villalón
Es tracta de que la gent col·labori, participació amb l’objectiu d’aportar idees,
no?
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Senyor Alcalde
Per exemple, hi ha projectes ja redactats i quantificats. Però falta arribar a
acords amb la gent. Son propostes.
Senyor Antonio Alvear
Se ha contado con lavabos públicos y fuentes?
Senyor Alcalde
Ya se verá. Ya conoces mi posición y el resultado de algunas experiencias.
Més paraules?
Senyora Olga Hernández
Cómo se articula el proceso participativo?
Senyor Alcalde
¿Qué implica la participación? Por norma estaremos obligados a consultar a los
vecinos. Es un método de consenso. Hay que contar con la gente, con los
vecinos, no solo a gente ilustre. Hay que explicar a todos y ver entre todos que
podemos hacer, incluidos vecinos, entidades y técnicos. No son votaciones, es
explicar y buscar formules que permitan llegar a acuerdos, mediante la
negociación, compensación. Todo tendrá que tener el apoyo de mucha gente.
Serán los vecinos que quieran. Invitaras y a lo mejor no te viene nadie. Vamos
a intentarlo. Eso no está escrito, ese reglamento de actuación.
Senyora Matilde Gómez
Como con las calles? Se nos convoca e informa, no?
Senyor Alcalde
A eso estamos obligados, pero esto es diferente. Esto es más complicado.
Decidir que Avda. del Parque se cierre los domingos a los coches, es mejor
que lo decida mucha gente. Hablamos de cosas que comportan a la gente
cosas importantes. Como dejar sin tránsito una calle.
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Senyor Antonio Alvear
Hasta ahora hay cosas que se han hecho preguntando y otras que no. Se
critican ciertas actuaciones concretas que no se han consultado y provoca
enfado de la gente. Hay cosas que están bien, y otras que están mal.
Senyor Felipe Mata
Valora positivamente la acción de gobierno y espera que siga habiendo
gobernabilidad
Senyora Olga Hernández
Teniu la previsió de si no s’aconsegueixen els FEDER, si es podria cobrir?
Senyor Alcalde
Si, es podria cobrir. Estan garantits.
Senyora Olga Hernández
Mirant el deute viu que té l’Ajuntament actualment...
Senyor Alcalde
Són 4 milions d’euros.
Senyora Olga Hernández
És una quantitat gran
Senyor Alcalde
No és gran.
Senyora Olga Hernández
Segons govern obert, el deute és molt més elevat.
Senyor Alcalde
No, no, no és aquest. L’Ajuntament quan acabi l’any serà de 4 milions d’euros
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Senyora Olga Hernández
El que surt publicat són 80.000.000.
Senyor Alcalde
Això és la part de Procornella. El deute de l’Ajuntament ve de molts anys.
Podria ser zero. Ja es va explicar en el Consell de desembre referents als
pressupostos. - S’explica el funcionament del deute del Ajuntament.- Aquest
projecte es podria realitzar sense generar més endeutament. El de Procornella,
la majoria son hipoteques que venen del que no s’ha pogut vendre. El dia que
la gent vagi comprant s’anirà traient el deute.
Aquest deute és per ser propietaris de la major part d’espais per desenvolupar
de Cornellà. En resum, el deute no és una hipoteca per la resta de la ciutat
perquè som propietaris. El deute ho tenim cobert per sis anys. S’han produït
vendes per poder fer front al deute. Ja es va fer la diferenciació entre el deute
de l’Ajuntament i el de Procornella. Ja es va explicar la regla de la despesa,
que ha permès tindre major capacitat per fer polítiques socials sobrevingudes.
La única forma d’entendre tot el que ha fet l’Ajuntament és a través de l’activitat
econòmica de Procornella, que sense amb ella no hagués estat possible tot el
que s’ha fet.
Senyora Olga Hernández
Molt ben explicat, s’agraeix. Però Procornella és propietat de l’Ajuntament. Fins
fa dos o tres anys es deia que no hi havia deute. No deixa de ser un deute. En
algun Ple he pogut veure que s’eixugava el deute de Procornella amb despesa
de l’Ajuntament. És així?
Senyor Alcalde
No és així. Per llei, el superàvit anyal real i de no paper, obliga als Ajuntaments
que ho destinin per aquest ordre a: 1 Pagament a proveïdors. 2. Tenir cobert el
pagament als proveïdors de tot un any. 3. Inversions sostenibles 4. Reduir
deute. És a dir s’ha tingut per obligació legal.
Senyora Olga Hernández
Deute que fa uns anys es deia que no existia.
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Senyor Alcalde
No és així. Les dades de Procornella sempre han estat aprovades. Es va
modificar la fórmula del deute viu, i com varem incorporar al sector públic,
perquè ens interessava per poder aguantar la política social de l’Ajuntament,
per augmentar la regla de despesa.

Senyora Olga Hernández
Tornant a la pregunta inicial, en un projecte de 10 anys que suposarà una
despesa molt important, s’ha fet o es tenen dades sobre si la ciutat es pot
permetre davant d’altres situacions que s’han de cobrir que son prioritàries? El
projecte presentat és xulo...
Senyor Alcalde
A la part econòmica hi han espais compensats o finançats per altres
organismes. Tenim capacitat econòmica. No són despeses tan fortes. Nosaltres
no hem pagat ni la Miranda, ni Salvador Allende, finançats per la Diputació o la
AMB.
Alguna pregunta més?
No es produeixen.
-

Creació de 2 Fons socials: Fons social de finançament d’Estudis
Universitaris i fons d’Habitatge destinat al Lloguer Social

Senyora Montse Pérez
En aquest punt, la Sra. Montse Pérez, realitza una explicació acurada sobre
ambdós projectes, que ampliant les propostes d’acció per atendre la
problemàtica social que ha generat la crisis i que varen sortir en el marc de les
jornades de la pobresa realitzada al mes de gener d’enguany. Incidint en que la
posta en funcionament d’aquestes dues noves iniciatives és gracies a la
voluntat política de destinar unes plusvàlues extraordinàries i no
pressupostades a l’aplicació d’aquests projectes de caire social.
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Senyor Josep Nadal
Pregunta si realment son projectes amb començament i final o amb continuïtat.
Si hi ha dependència de les conjuntures econòmiques puntuals.
Senyora Montse Pérez
És per cinc anys i per tant, en aquest temps la situació econòmica ha de
millorar.
Senyor Josep Nadal
Encara que la situació millori, aquestes situacions es continuaran donant i
s’haurà de mantenir.
Senyora Montse Pérez
Comparteixo la reflexió. Aquestes mesures son per pal·liar les situacions no per
extingir-les
Senyora Pura Velarde
En las jornadas de la pobreza ya se publicaron los criterios de adjudicación de
las viviendas. En proyectos nuevos, los mínimos se pueden ampliar. Es
importante saber con lo que se cuenta, pero también como se aplica.
Senyora Montse Pérez
Los criterios son los mismos que en toda Catalunya. Como punto de partida
serán los mismos criterios.
Senyor Juan Miguel Villalón
Son medidas oportunas en las posibilidades que hay que ayudar. A lo que de,
que se llegue.
Senyor Alcalde
Son políticas paliativas. Nosotros no tenemos que dar respuesta a estas
situaciones. Pocos ayuntamientos hacen esto, porque no pueden. Cuando hay
ingresos extras, con el funcionamiento cubierto actuamos en lo que podemos.
Sobre el incremento, depende de la existencia de nuevas realidades.
También se trabaja con las AMPA e institutos para establecer los criterios. No
son becas, son fondos que se devuelven con dinero o contrabajos a la ciudad.
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Repito que son medidas paliativas. Defender la gente en paro sin ingresos,
fiscalmente no se puede apretar más a la gente. Hay que garantizar el
mantenimiento de lo que tenemos y la política social, es mucho dinero.
-

Noves mesures de transparència

Senyora Emilia Briones
En aquest camp volem destacar el desenvolupament de diferents programes
que ja s’han estat realitzant en els darrers anys, tals com, A Prop Teu, Educar
per Créixer, l’Acord Social, Pla de l’Entorn, Govern Obert…
Ara volem encetar una nova etapa i impulsar noves mesures que permetin una
major participació ciutadana.
1. Construïm consensos, amb el desenvolupament del projecte Cornellà
Natura.
2. Realitzar consultes on - line vinculades a les actuacions.
3. Pla d’actuació municipal participatiu, per recollir les propostes de la
ciutadania .
4. Pressupost d’inversions i sotmetre’ls a consulta participativa.
5. Tallers de Ciutadania, consistents en fer arribar a la gent qüestions
relacionades amb la funció pública i la gestió municipal
6. Millorar els recursos de la Unitat de transparència
S’ha encarregat a una comissió tècnica perquè formuli una proposta acurada
per tal de porta a terme el conjunt d’accions que recull la iniciatriva.
Senyor Joan Romagosa
La comissió és de funcionaris? Vull dir, treballadors municipals.
Senyor Alcalde
Es una comissió tècnica....
Alguna pregunta?
Senyora Olga Hernández
Sobre la informació dels bancs sancionats per tenir vivendes buides sense
vendre ni llogar, no s’ha trobat a la web.
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Senyora Emilia Briones
Te les envio, perquè estan penjades. Son 41 pisos de 7 entitats financeres.

Senyora Joan Romagosa
On està?
Senyor Alcalde
A la Web.
Es passa a explicar l’altre iniciativa impulsada.
-

Constitució d’una comissió d’estudi per la creació d’un centre
d’interpretació de la història de Cornella a Can Maragall

Senyora Rocío García
Ja s’ha constituït la comissió. És tracta d’un projecte de fa anys. La voluntat del
centre es protegir el nostre patrimoni reflectit en un espai concret. 12 persones
dels àmbits de la cultura, història, i ensenyament. Persones implicades en la
ciutat, historiadors, arqueòlegs... Es tracta d’una activitat voluntària. S’ha
començat a pensar en com projectar-ho a la ciutat. Ara s’està pensant com fer
ús de les TIC, per tal d’afegir un plus d’innovació.
Es farà un projecte per arribar als centre educatius, als alumnes. S’ha fet molta
feina en aquest camp en els darrers anys i és moment de presentar-ho.
Senyor Alcalde
Preguntes?
Allò complicat és el tema tecnològic, no la reforma de la masia. Tenim un bon
professional en el camp de 3D, és l’ Hèctor Zapata i que pot ajudar molt. Però
és complicat des de el punt de vista d’inversió. La reforma no es gaire costosa.
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-

Informació general sobre les mesures adoptades contra la crisis.

Senyora Montse Pérez
Al mes de gener es van fer les Jornades contra la Pobresa. Es van inscriure
389 persones. Els i les ponents van quedar sorpresos de totes les persones
interessades en parlar i plantar cara a aquest problema.
La segona jornada es varen tres tallers: Drets bàsics de ciutadania, Salut i
Benestar i igualtat d’oportunitats (Uns dies uns dies abans s’havia fet un treball
previ de preparació). 107 persones van treballar i van realitzar-se 122
propostes per desenvolupar i convertir-les en propostes per treballar de manera
activa i reactiva. Parlàvem a la comissió d’ Acció Social per seguir pal·liant les
conseqüències de la crisi que pateixen les famílies d’aquesta ciutat. D’aquestes
122 propostes, i amb la intenció de començar a posar fill a l’agulla, vàrem
escollir 23 propostes com a prioritats. He repartit aquestes propostes juntament
amb el manifest.
Se’m va preguntar sobre allò de Menja Futur del Mercat Centre. Per quan? Si
us acosteu al Mercat Centre ja podeu veure que la botiga ja comença a tenir
aquell aspecte i puc dir sense equivocar-me que durant la primera quinzena del
mes de maig la podrem obrir ja al públic. – En aquest punt realitza una nova
explicació del que consisteix el projecte.
Respecte a les prioritats i coses que ja estan funcionant, parlàvem d’un nou
servei d’atenció a les famílies, que pensàvem que era imprescindible posar en
marxa per atendre les noves situacions i per tal d’atendre a les famílies. S’havia
de posar en marxa un servei integral. Doncs ja existeix el nou “SAF” . Donem
l’atenció al centre del carrer Mn. Jaume Solé, al centre de Planificació Familiar
on està el EBASP de Gavarra. De moment hi ha dos professionals que es
dediquen i aborden de forma integral l’atenció a les famílies i espero que abans
del 24 de maig poder-vos explicar més.
Parlàvem de tot el tema de l’habitatge, com apuntava la Pura abans, amb el
tema de l’habitatge dèiem, abordem la pobresa energètica, creant una partida
al pressupost municipal. Des de les Jornades contra la Pobresa fins ara l’ AMB
en el seu pla de suport social, ha destinat als ajuntaments 5 milions d’euros,
dels qual li pertoquen a Cornellà un total de 300.000 euros plurianuals. Per
tant, gràcies a aquesta iniciativa, s’han fet convenis amb les empreses
subministradores. Un dels avantatges és que no es tallarà a ningú l’aigua o la
llum per manca de pagament. M’han dit fa una estona que també s’hi ha sumat
Iberdrola.
També parlàvem de demanar a l’Agència Catalana de l’Habitatge, ja que la
competència no és nostra, es autonòmica, per disposar del que seria pisos
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d’emergència. 2 o 3 habitatges per aquelles situacions que d’un dia per altre
hem de reallotjar en alguna banda. Ara ho està fent l’ Hostal Cornellà.
Doncs be, en aquests mesos, es va aprovar en el Ple de Març, una modificació
de crèdit perquè l’Ajuntament de Barcelona i l’ AMB construiran un centre
d’emergències socials per cobrir aquesta necessitat dels municipis del Àrea. Ja
existeix un a Sant Adrià del Besos per aquella banda del Barcelonès i com que
funciona prou be, ara es farà un aquí. Per tant, això diguem-ne que ho tindrem
cobert. les coses han anat avançant, no en la línea que apuntàvem, però si per
donar resposta a les necessitats que evidentment van quedar paleses.
Per acabar, en el taller d'igualtat d'oportunitats, en el tema de desocupació,
parlàvem de dos col·lectius que ens preocupava especialment, per la seva
dificultat alhora d'accedir per primera vegada al mercat de treball, es a dir, els
joves. o be per aquelles persones majors de 45 anys, en aquest sentit estem
treballant també en dos projectes per tal d'ajudar-los en el trànsit actiu, que li
direm. Per inserir-se en el mercat de treball. Els serveis que oferim al
departament de treball es intentar fer serveis específics per joves, per això s'ha
de parlar amb el SOC que és qui té la competència en aquest aspecte.
Si més no, nosaltres anirem avançant a nivell local pel que fa als majors de 45
anys, doncs intentarem ajudar-los a recordar quines son les seves habilitats,
capacitats i estudiar quines possibilitats tenen de poder tornar al mercat de
treball. Per acabar, parlàvem d'apostar per l'escola de segona oportunitat, que
en aquesta ciutat treballa la Fundació el Llindar i la Carena. En aquest sentit, hi
ha un edifici, que abans era el Institut Gaudí de la Construcció, destinat a la
formació del sector a la construcció. Quan la bombolla va fer fallida l' Institut va
acabar en liquidació, va perdre la seva raó de ser i nosaltres hem recuperat
l'edifici i volem posar-ho a disposició de la ciutat. es un edifici de 6000 metres,
3000 construïts i 3000 de pati, de superfície coberta.
Aquesta part coberta seria la destinada a iniciar línies de escoles de segona
oportunitat que oferiria la Fundació el Llindar. La planta de dalt, estem parlant
amb entitats, per artistes.... en qualsevol cas posar-ho a disposició de la ciutat.
Haig de dir que tots els ocupants de l'edifici s'autofinançaran, per tant no serà
una càrrega pel pressupost municipal, si be el que si farem, i hem fet, crear una
partida pressupostària de 300.000 euros per adequar-ho a normativa, perquè
aquest edifici es va construir a finals dels 80, i té elements que no acompleixen
normativa.

22

Plaça de l’Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00

PUNT TERCER - Informació del Grup de treball de Cornellà – Valors sobre
la proposta de programa del Valor de la Cooperació.
Senyor Josep Nadal
El projecte Cornellà - Valors porta ja un temps de treball. Fins avui s’ha realitzat
la seva presentació i s’han treballat dos valors:
1. Presentació: Francesc Torralba, amb “Una ciutat amb valors”.
2. Civisme:


Conferència del Dr. Josep Ramos, amb “Civisme: ètica necessària”.



Conferència de la Victòria Camps, amb “El civisme, mínim comú ètic”.



Concurs de microrelats, obert al públic en general, però tractant sobretot
la vessant dels nostres estudiants.

3. Cooperació:


Conferència d’en Paco Lobatón, periodista i president de la Fundació
europea per les persones desaparegudes, amb “La cooperación como
medio para encontrar respuestas. La cooperación ahora”. Que es va
realitzar divendres passat a l’Auditori de la Biblioteca de Sant Ildefons.



Taula Rodona sobre cooperació: Pilar Millán, Dra. Observatori de
vulnerabilitat de la Creu Roja de Catalunya. Constancio Enciso, Dr. De
l’Escola Mª Aurèlia Campmany de la nostra ciutat. 1 o 2 alumnes de
l’Institut Esteve Terrades també de Cornellà. Olga Giorzghi, voluntària
cívica, persona de la nostra ciutat, però d’origen argentí i que ha viscut
els difícils moments d’aquell país. La Pura Velarde, Presidenta de la
federació d’associacions de veïns de Cornellà i defensora dels drets dels
més necessitats i la María Rascón, promotora del projecte 1000 i 1
Ninekas. Tots ells están realitzan diferents i variades tasques de
cooperació. I parlaran de les seves experiències i de com veuen el futur
de la cooperació en general i sobretot la més propera, la que ens envolta
cada dia a la nostra ciutat. Dia 29 d’abril a les 19 hores, a la Sala
Ramón Llord del Centre Cultural Joan García Nieto.
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Concurs de microrelats, obert al públic en general, però tractant sobretot
la vessant dels nostres estudiants.



Conferència d’en Joan Manuel Del Pozo, professor de filosofia de l’
Universitat de Girona. Síndic de la mateixa Universitat i Director de
l’observatori d’ètica aplicada a l’acció social, educativa i sanitària. Ens
farà la conferència de tancament. Serà el 28 de maig, a les 19 hores,
segurament a la Sala de la biblioteca Marta Mata de Cornellà.

Posteriorment i a partir de la tardor d’aquest mateix any començarem amb un
altre valor encara per definir.
També volia comentar-vos que portem un temps de treball amb aquest tema i si
algú fer un cop de mà, crec que es bo que els grups es vagin ampliant, les
noves idees son les que ens fan tirant endavant. Qui vulgui de vosaltres, que
ho digui per incorporar-se en el nostre grup.
Senyor Alcalde
Passarem al punt quatre. No se si hi ha algun tema de caràcter informatiu. Hem
sembla que no. Doncs passem al següent
PUNT CINQUÈ – PRECS I PREGUNTES
Senyor Alcalde
Algun prec?
Senyor Antonio Alvear
Una propuesta que me han traído los vecinos de la calle Salvador Allende y
Fresno, que cuando van las ambulancias o los bomberos, no encuentran tres
porterías que hay aisladas. Según por donde entres no se ven estas porterías,
están justamente en la zona residencial. Donde está el DIA, tres porterías que
hay allí.
Senyor Alcalde
Prenem nota i ho mirarem.
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Senyor Juan Oliva
Bueno, yo quería hacer constar que lo que dicen los vecinos se tendría que
tener siempre muy presente y la colaboración ciudadana nos tendría que servir
para muchas cosas.
Si que quería decir que los señores Rosell, Funes y Palacios, Concejales de
este municipio y responsables de los partidos políticos, parece que están de
vacaciones. Parece que hay un rechazo. No sé, porqué no están presentes en
este Consell?
Senyor Alcalde
No ho sé.
Senyor Juan Oliva
En conjunto, se debería mandarles un aviso de protesta
Senyor Alcalde
Desconozco los motivos si están justificados o no
Senyor Juan Oliva
No sé, si estáis conformes, de hacer una protesta des del Consell por su no
asistencia
Senyor Alcalde
Bueno, tomamos nota de tu intervención.
Algun prec mes?
Senyor Alberto Prieto
Un poco siguiendo con el tema de Cornellà Natura. Sobre Espacios públicos.
Quería hacer un comentario del Espacio Público, en especial establecimientos
con sus carteles, como bares, fruterías, que ocurre que cuanto más ancha es la
acera menos espacio queda para pasar. Sería conveniente que el
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ayuntamiento mirara esta problemática porque ocurre día a día que no puedes
pasar por según que sitios. Terrazas que ocupan mas y carteles de menús que
están en medio del paso
Senyor Alcalde
Lo que comentas es verdad, es un tema reiterativo. En el tema de fruterías
hace 4 años ya se les dijo que todo tenía que estar dentro, no pueden estar
fuera. La mayoría lo cumple, es verdad en el tema de los bares, el tema de los
bares hay dos problemáticas. Primero por el tema de la crisis. Si los aprietas a
la gente o la gente tenga vidilla. El problema es que la gente se sepa
administrar la vidilla. Entonces esto al final lleva a abusos, de los propios
clientes y donde el propietario no les dice nada. - En aquest moment explica
una visita a un bar del barri Fatjó on s'han instal·lat uns barrils que, juntament
amb la terrassa, comporten molt poc espai per poder passar. - Eso no puede
ser, hay que ser flexible, pero cuando eres flexible, si das un centímetro te
cogen dos. Todo y así lo intentamos. Intentamos ponerle lógica a la alineación
de las terrazas en algunas calles de la ciudad, pero no te voy a engañar, no te
puedo decir que lo vayamos arreglar. Es estar encima y ayudar un poco a que
la gente no abuse.
Senyor Joan Romagosa
Vaig enviar a l'alcalde un mail abans de Nadal. Perquè hi han una sèrie de
carrers a Cornellà -sobre paviment- i el alcalde va contestar que això es faria
una campanya abans de Nadal. Be, va arribar el Nadal i es va asfaltar un tram
de la Avinguda Baix Llobregat i els forats, que els que anem en moto, a les
rotondes quan gires, la roda està inclinada, estan en moltes rotondes. Volia
portar una foto. Hi han algunes que tenen quatre centímetres de fondo. I quatre
centímetres pot petar una roda. Crec que valdria la pena aprofitar i asfaltar, ara
que venen eleccions.

Senyor Alcalde
T'accepto la primera, però la segona no te l'accepto. Es fan les coses que
toquen fer.

Senyora Dolors Campos
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Jo voldria afegir a partir de l' intervenció de la Montse Pérez, referent el projecte
de Mercat Centre, que el preu es summament econòmic, tres euros, llavors, us
convido a visitar-nos i comprovar la qualitat del producte. Si considereu, un
parell de dies podem deixar netes les nostres cuines col·laborant amb els
menjats excedents
Senyor Alex Talavera
Quería trasladar una preocupación latente des de hace tiempo, que nos han
trasladado los padres y madres del estadi. Es la siguiente, entre la rotonda de
detrás del Splau y la rotonda que acaba el Sorral del Riu, hay dos pasos de
peatones. El primero, más cercano al Splau, la gente sale del estadio, hay unas
escaleras en frente de las taquillas del español y bajan por ahí, niños, familias,
mas de novecientas familias semanalmente, no todas, pero la gran mayoría,
utiliza ese paso de peatones. Nos dicen que hay un riesgo por el hecho de que
esa carretera no tienen ningún badén, ninguna medida de contención de
velocidad de los coches que cada vez más tienden a coger determinada
velocidad en esa carretera. Hay un riesgo latente
Senyor Alcalde
¿Estamos hablando del lado de entre el campo de futbol y el cinturón del
litoral? Eso es el Prat. Yo creo que eso es el Prat, pero lo podemos mirar. Si jo
li passo a l'interventor la factura d'una intervenció del Part hem dirà que ho
pagui jo.

Senyor Joan Romagosa
Una cosa, arrel de la pregunta del company, m'ha vingut al cap. Hi ha algun
acord entre, perquè clar, la problemàtica entre el camp de futbol i el Splau,
perquè clar, el centre està pràcticament al Prat, la problemàtica, la vivim a
Cornellà, per tant l'Ajuntament. Hi ha algun acord econòmic amb l'Ajuntament
del Prat perquè les despeses, per exemple jo veig la Guàrdia Urbana, que treu
pilones, les posa, i la Guàrdia Urbana, suposo que la de Cornella, o és el Prat?
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Senyor Alcalde
Nosaltres intervenim a la part de Cornellà. A la part del Prat no podem.
Nosaltres vam compartir despeses i ingressos durant cinc anys, i després,
evidentment ja s'ha acabat.
Però la part diríem, la part tan ampla, és el Prat, per tant si tenim un accident
de cotxe, ha de venir la Guàrdia Urbana del Prat. La Guàrdia Urbana només
intervé en territori de Cornellà.
Senyor Joan Romagosa
La problemàtica que crea l' Splau de tots els vehicles passen per Cornella,
l'ajuntament de cornella, hauria de fer algo.
Senyor Alcalde
Això en el seu dia ja es va tancar l'acord.
Algun prec més?
Senyor Alcalde
Si no hi ha res més. Bona nit.
I no havent altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la
Presidència, quan són les vint hores i trenta sis minuts, signant aquesta acta el
senyor Alcalde - President, juntament amb mi, el secretari delegat, que certifico.

EL PRESIDENT

EL SECRETÀRI DELEGAT

Antonio Balmón Arévalo

Joan Miquel Culillas Jalencas
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