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EN COMÚ MOVEM CORNELLÀ ENTRA AL GOVERN MUNICIPAL DE CORNELLÀ. 
 
L’assemblea local dels comuns va aprovar l’acord de govern amb el PSC amb el qual els regidors d'En 
Comú assumeixen la gestió de l’àrea de polítiques mediambientals i comunitàries.  
 
Després de les eleccions municipals del 26 de Maig representants dels grups municipals socialistes i 
comuns han mantingut converses i negociacions per consensuar projectes de ciutat que han fructificat en 
un acord de govern on els regidors d’En Comú Movem Cornellà, Claudio Carmona i Sergio Goméz 
assumeixen la gestió de l’àrea de polítiques mediambientals i comunitàries. 
 
Els comuns han celebrat dues assemblees després de les eleccions municipals, una primera per valorar els 
resultats i estudiar les possibilitats d’acords, i una segona celebrada el passat dimecres 19 de juny, per 
presentar l’acord i sotmetre a votació la decisió de participar o no en el govern municipal.  
 
Amb aquest acord el portaveu d’En Comú Movem, Claudio Carmona, passarà a ser Tinent d’Alcalde 
responsable de l’Àrea de polítiques mediambientals i comunitàries, amb el segon regidor dels comuns, 
Sergio Gómez, com a regidor adscrit a l’àrea amb responsabilitat en la gestió de competències com 
polítiques d’ocupació, polítiques de nova ciutadania, mediació comunitària, drets LTGBIQ, cooperació i 
solidaritat i programes de memòria històrica. 
 
L’acord posa de manifest els punts coincidents amb el grup socialista i la voluntat de participar 
conjuntament en moltes de les grans decisions de ciutat, però alhora el pacte assolit també recull el 
compromís de poder desenvolupar amb autonomia un seguit de polítiques prioritàries pel nostre 
projecte polític.  
 
La posició del grup municipal és la mateixa al govern i a l’oposició; fer propostes per millorar Cornellà, amb 
aquest pacte tenim l’oportunitat de poder executar aquestes idees que sempre hem volgut aportar a la 
ciutat.  
 
Aquesta entrada al govern ha de servir per reforçar i fer realitat allò que hem estat reivindicant i proposant 
durant la campanya electoral: volem contribuir a la construcció de la Cornellà del futur, aportant 
experiència, noves idees i una altra forma de gestió; una nova gestió des de la corresponsabilitat, fent 
realitat i viable la participació de la ciutadania en la configuració de les grans línies de treball de les nostres 
àrees, una gestió innovadora que situï a l’avantguarda de la política municipal, i sobretot una política que 
posi al centre als veïns i veïnes de la ciutat”.  
 
S’han explicitat les línies estratègiques i els requeriments que s’havien de posar sobre la taula per tal 
d’acceptar governar en aquest moment. Hem aconseguit arribar a un acord que sense dubte reforça el 
nostre perfil roig, verd i violeta; i que per altra banda, ens permet gestionar en els propers anys polítiques 
que considerem que són pilars principals en la configuració de la ciutat del futur. 
 
En aquest sentit donem rellevància al fet de gestionar les polítiques mediambientals donat el moment clau 
que estem vivint on es fa ineludible la transformació de les ciutats en espais de màxim respecte amb el 
nostre entorn i motors de canvi de model. 
 

També tenim l’oportunitat d’aplicar noves formes de fer i gestionar les polítiques comunitàries; de vital 

importància en un escenari de canvi de paradigma cultural i polític com l'actual on  la gestió pública de 

proximitat de les relacions veïnals, de la relació a l'espai públic, de la inclusió de la nova ciutadania, de 

foment dels valors de convivència, solidaritat i cooperació. 
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Les competències que gestionaran els regidors d’En Comú Movem Cornellà són:  

 

Polítiques Mediambientals 
 
- Les competències relacionades amb la gestió, direcció i control del medi ambient, no 
incloses en l’Àrea de Presidència. 
 
- 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. 
 
- Impuls, gestió i direcció de l’Oficina Municipal d’Eficiència Energètica. 
 
- Impuls, gestió i direcció de les propostes d’adaptació al canvi climàtic, mitjançant el Pla 
d’Acció d’Energia Sostenible i Clima. 
 
- Educació Ambiental. 
 
- Estudi i propostes relacionades amb els programes de reciclatge i residus mínim. 
 
- Impuls, gestió i direcció dels programes de foment de la mobilitat urbana sostenible 
vianants, elèctrica i bicicleta. 
 
- Gestió dels Horts urbans municipals en tots aquells aspectes que no afectin al règim jurídic 
de la concessió ni a la seva titularitat. 
 
- Exercici de la potestat sancionadora en matèria de residus industrials, excloent les deixalles i 
els residus sòlids urbans. 

 

Polítiques comunitàries 
 
- Polítiques de nova ciutadania i de mediació comunitària. 
- Cooperació i solidaritat. 
- Polítiques LGTBIQ. 
- Programes de la Memòria Històrica. 
 
 

 

Polítiques d’ocupació i de promoció econòmica 
 
- Gestió i direcció de la formació ocupacional. 
 
- Foment d’iniciatives en matèria de les polítiques actives d’ocupació. 
 
- Foment de polítiques que promoguin el cooperativisme, mutualisme social, i iniciatives 
d’economia col·laborativa social. 

 


