ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 2/13 DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT INTERNACIONAL
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores i quaranta minuts del 12 de
març de dos mil tretze, es reuneixen al Castell de Cornellà, prèvia convocatòria en regla, els
membres integrants del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional en
sessió ordinària.
Assistents:
Nelia Martínez Gallardo, vice-president del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
Internacional
Emílio Rodríguez. A. VV. La Gavarra
Juan Sanchez Osete, Fundació Josep Comaposada
Maria Escolà, Cornellà Solidari
Mercedes Fernández, Cornellà Solidari
Pedro Rodríguez, Cornellà amb el poble Saharauí
Maria Gracia, Amics de les Missioneres de la Institució Claretiana
Francisco Gimenez, Assoc. iniciativa pro infància
Núria Martínez, CIJ Mowgli
Joan M. Culillas
Natalia Gómez, Punt de Solidaritat
Òscar Mestre Cabistany, secretari del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
Internacional
Excusen la seva assistència:
Enrique Vanacloy Valent, Agustina Varas, Jordi Navarro, Mari Carmen Rivas,
Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació del Projecte de proximitat “A prop teu”, per part de la Tinenta
d’Alcalde, Sra. Emilia Briones
3. Informació general.
4. Precs i Preguntes
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Nelia Martínez, vicepresidenta i Regidora Delegada d’Acció Comunitària, Joventut i
Solidaritat, dona la benvinguda als assistents, i inicia la reunió seguint els punts de l’ordre
del dia de la reunió:
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova
2.- Presentació del Projecte de proximitat “A prop teu”, per part de la Tinenta d’Alcalde,
Sra. Emilia Briones

Nelia Martínez presenta a Emília Briones i li dona la paraula per a que expliqui el projecte
“A prop teu”
Emília explica el projecte als membres del consell de cooperació, destacant els següents
aspectes:
.- és un projecte de ciutat que vol construir una relació molt més intensa amb la
ciutat. Els objectius principals són evitar la degradació de l’espai públic, buscant la
implicació ciutadana, la convivència i la segureta ciutadana.
.- s’ha dividit Cornellà en 31 cèl·lules de gestió de proximitat. Els 13 regidors són
responsables de les seves cèl·lules i fan el seguiment del que succeeix a les seves cèl·lules.
.- s’han creat uns canal de comunicació (www.apropteucornella.com) per a la
població
.- els regidors/es són els encarregats de donar explicacions (respostes) a les
demandes dels ciutadans. Els regidors/es tenen el compromís de respondre en un temps
breu a les consultes/demandes/queixes.
Emília explica que s’està realitzant tota una campanya informativa: revista municipal, web,
ràdio i reunions amb entitats i comunitats de veïns.
És dóna el torn de paraules als membres del consell
Juan Sánchez pregunta pel termini de resposta
Emília informa que una setmana.
Pedro Rodríguez fa l’observació que la gent gran no farà servir aquest mitjà de
comunicació.
Emília explica que s’ha habilitat un núm. De telèfon i la presència dels regidors/es al carrer.
Aquest telèfon s’ha posat a totes les comunitats de veïns.
Francisco Giménez pregunta si es poden fer propostes de millores i no de degradació de
l’espai públic.
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Emília respon afirmativament. Així mateix, també informa que es poden fer preguntes
sobre d’altres aspectes tot i que les seves prioritats són el manteniment, la seguretat i la
convivència.
Emílio Rodríguez opina que el projecte està molt bé, però cal conscienciar a la gent i creu
que amb aquest projecte és podrà fer. A més, creu que hem d’ajudar tots a conscienciar ala
gent de la importància del manteniment de l’espai públic.
Emília Briones explica que la relació del regidor/a amb les A. VV és molt important i ja està
establert i és fluid. I que aquest nou mecanisme de comunicació està més pensat per la
resta de la població.
Juan Sánchez pregunta si hi haurà un retorn, una avaluació de l’evolució del projecte.
Emília confirma que si i que aquest es farà en un termini d’un any.
No hi ha més preguntes sobre aquest punt.

Nelia Martínez, al no haver-hi cap més tema a tractar, i no havent cap altra informació i
pregunta a tractar, finalitza la sessió quan són les vint hores i deu minuts.
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