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0. INFORME DE GESTIÓl NFORME DE 
GESTIÓ PROCORNELLÀ EXERCICI 2011 
L’exercici 2011 és el primer exercici on opera la fusió efectuada 
de PRECSA per part de l’empresa municipal EMDUCSA. Els 
efectes comptables de la fusió són a 1 de gener, i per tant es 
tracta del primer exercici complert de PROCORNELLA.  
 
Intentarem fer un anàlisi comparatiu respecte l’exercici anterior 
de PRECSA i EMDUCSA, tot i que en el cas d’EMDUCSA és 
menys rellevant, perquè l’activitat d’un any a l’altre pot variar 
molt i de fet és el que ha succeït l’any 2011. La comparació, 
sobretot en el cas de l’estructura de l’empresa no es ben bé 
homogènia, perquè hi ha despeses que s’han unificat o per 
exemple s’han eliminat les transferències entre empreses. 
 
De les tres àrees que composen PROCORNELLÀ, l’àrea més 
important quantitativament és la de Promoció Urbana, que té 
un 76% dels ingressos de l’exercici, tot i que han baixat 
respecte l’any 2010, quasi un 70%, arribant als quasi 15 milions 
d’euros. 
 
L’empresa ha tingut uns ingressos de quasi 20 milions d’euros 
distribuïts de la manera següent per àrees: 
 
Promoció Urbana . . . . . . . 14,9 milions € 
Promoció Econòmica . . . . .  2,7 milions € 
Promoció Social . . . . . . . .   2  milions € 
 
L’àrea de Promoció Econòmica (antiga PRECSA) tindria la 
següent distribució per àrees dels ingressos generats: 
 
Centre d’Empreses . . .  716.051 euros, un 8,25% més que l’any 
anterior. 
 
Fira de Cornellà . . . . . . 889.243 euros, un 21,9% menys que 
2010. 
 
Auditori . . . . . . . . . . .  350.803 euros, un 37% menys que 2010, tot 
i que en termes homogenis representa un 18,7% menys. 
 
La resta són ingressos corresponents al serveis centrals i al 
Cornellà Creació fòrum, que també baixen, però és per 
l’efecte de la supressió de la transferència per lloguer i serveis 
d’Emducsa a Precsa, amb motiu de la fusió. 
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L’àrea de Promoció Social, inclou el Parc Esportiu Llobregat, el 
Centre Cívic i la Ludoteca, els ingressos representen un 3,5% 
més que l’any 2010. 
 
En quan a l’apartat de despeses, la distribució de les mateixes 
per àrees és la següent: 
 
Promoció Urbana . . . . . 14,6 milions € 
 
Promoció Econòmica . . .  4,1 milions € 
Promoció Social . . . . . . 2,5 milions € 
 
 
La distribució de les despeses per Departaments és: 
 
 
Centre d’Empreses . . . . .  585.390 €, un 4,3% menys que l’any 
anterior. 
 
Fira de Cornellà . . . . . . . 1.025.813 €, un 4,7% menys que 
l’anterior. 
 
Auditori . . . . . . . . . . . . .   564.495, un 4,6% menys que l’anterior. 
 
Cornellà Creació . . . . . . .   374.137 €, un 22,4% menys que 
l’anterior. 
 
La resta de despeses corresponen als serveis centrals 
(administració, serveis jurídics, informàtica, RR. HH., recepció, 
convenis col·laboració, despeses estructura) que sumen 
1.556.328 € que engloben les despeses dels serveis centrals 
unificats. Com es veu hi hagut una contenció de les despeses 
a totes les àrees de gestió.  
 
El resultat final ha estat negatiu en 2.1 milions d’euros. Aquest 
resultat és fruit de la crisi econòmica que ha afectat a totes les 
àrees de l’empresa.  
 
A l’àrea de Promoció Urbana, el resultat de negoci ha donat 
un benefici de 300.000 euros, ha tingut unes vendes del 41% del 
previst inicialment en el pressupost. El que sí s’ha fet és reduir 
també les despeses i ajustar-les als ingressos. Tot i això, s’ha  
hagut de comptabilitzat un deteriorament de terrenys per un 
valor  net de 1.454.200 euros. 
 
L’àrea de Promoció Econòmica ha tingut unes pèrdues d’1,4 
milions, que es reparteixen en: Serveis Centrals, 1,07 milions; 
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Fira, 136 mil, Auditori, 213 mil, Cornellà Creació, 146 mil i el 
Centre d’Empreses, que ha guanyat 130 mil euros. 
 
L’àrea de Promoció Social ha perdut 456 mil euros, xifra un 7% 
millor que l’any anterior, tot i haver posat en marxa el Centre 
Cívic i la Ludoteca. Sense el Centre Cívic i la Ludoteca, la 
millora hauria estat del 30%. 
 
La subvenció municipal a l’explotació s’ha mantingut igual des 
de la de l’any 2006, en euros nominals, el que significa una 
disminució en termes constants. Per l’any 2011, la subvenció de 
funcionament a l’explotació ha estat de 361.000 euros, xifra 
que representa aproximadament, l’1,9 % dels ingressos totals 
d’explotació, instrumentalitzada a través d’un contracte - 
programa. 
 
La política d’inversions d’aquest any ha estat molt restringida, 
fruit del moment econòmic. S’ha continuat amb la divisió d’un 
mòdul del Centre d’Empreses, amb la finalitat de fer-los més 
petits i donar resposta a la demanda dels emprenedors. I s’han 
millorat programes i equips informàtics i tècnics de totes les 
àrees. 
 
En les memòries de gestió de cada àrea s’explica amb més 
detall les activitats desenvolupades durant l’exercici. 
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PARC   ESPORTIU   LLOBREGAT 
 

 
El 2011 és el segon any complert de gestió del Parc Esportiu 
Llobregat, per part de l’empresa municipal, en virtut de l’acord del 
Ple de l’Ajuntament de data 25 de juny de 2009. 
 
L’objectiu de la Societat i de l’Ajuntament era millorar tant el resultat 
econòmic, com de funcionament del Parc Esportiu. Per això es van 
modificar les tarifes dels abonats, primant els usuaris de Cornellà, tan 
si hi viuen com si hi treballen. 
 
Creiem, sincerament, que s’estan aconseguint els dos objectius. La 
millora del resultat econòmic és evident, amb una disminució de les 
pèrdues, aquest any 2011, del 30%, si no tenim en compte la 
incorporació de la Ludoteca i el Centre Cívic, a la gestió del Parc 
Esportiu. Si tenim en compte aquesta incorporació encara hi ha una 
millora del resultat del 7%.  
 
El resultat del funcionament, de moment, és positiu. S’ha tancat l’any 
amb 3.926 abonats. Significa un increment respecte els abonats que 
teníem al principi de la cessió de la gestió, d’un 56,6% i d’un 3,7% 
respecte a fa un any. S’ha aconseguit estabilitzar la xifra d’abonats 
al voltant dels 4.000, en períodes de menor afluència i al voltant dels 
4.500 abonats, a l’estiu.  
 
En quan al propi funcionament del Parc Esportiu, s’ha incrementat 
l’oferta d’activitats dirigides. S’està realitzant sessions setmanals per a 
persones amb fibromiàlgia. Cal destacar el bon funcionament dels 
serveis que s’ofereixen: estètica, dietètica i quiromassatge, amb més 
de 1.000 persones ateses. 
 
Durant l’any 2011 s’ha seguit prestant el servei d’activitat física per les 
persones grans dels casals de Fontsanta, Almeda i Centre.  
 
S’ha integrat el Parc Esportiu amb les festes que se celebren a la 
ciutat: Carnestoltes, festa de la primavera, Corpus, festa d’estiu, festa 
de tardor, halloween, fira infantil de Nadal.... 
 
El resultat econòmic d’unes pèrdues de 456.000 euros, prové d’uns 
ingressos de 1.480.000 euros i unes despeses de 1.936.000 euros.  
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0.  P r e s e n t a c i ó      

 

Els objectius que ens havíem proposat arribar en aquest 2011 per aquesta 

Gerència eren prudents, com corresponia a la situació econòmica general. 

Tal i com s’han pogut complir en línies generals, tot i que algun s’ha hagut 

d’ajustar a les noves circumstàncies sobrevingudes.  

 

Pel que fa a l’activitat promotora d’habitatges protegits, ha quedat 

descartada la possibilitat de continuar, tot i que sigui de manera limitada, 

la nostra activitat en noves promocions per optar per desplaçar aquesta 

activitat a promotors privats. Per això, encara que havíem apuntat la 

possibilitat de desenvolupar una parcel·la de Millàs, directament finalment 

es va optar per la convocatòria de concursos de venda de sòl (parcel·les 

B2 i B7 de Millàs) per tal que fos la iniciativa privada la que les 

desenvolupés. Ambdós concursos varen ser declarats deserts al no rebre 

cap oferta, tot i els nostres intensos esforços per convèncer als possibles 

interessats de la viabilitat de les operacions, tant des del punt de vista 

comercial com econòmic. En canvi sí que es va aconseguir adjudicar el 

concurs per a la venda de la parcel·la “Pisa”, per a un total de 98 

habitatges protegits, tot i que no formava part dels objectius-2011 abans 

esmentats. 

 

Així doncs ens trobem a final de l’any 2011 amb dues parcel·les venudes 

per Procornellà a la iniciativa privada, les quals es troben en diferent grau 

de desenvolupament (mentre que la B5 de Destraleta està en construcció, 

la parcel·la “Pisa” està en tramitació d’obtenció de llicència i qualificació 

provisional per la Gencat) i altres dues parcel·les desertes, tot i que els 

estudis econòmics apuntaven a una viabilitat raonable.  
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Sense cap mena de dubte l’evolució del mercat, amb la irrupció cada 

vegada més intensa de les promocions auspiciades per la banca, amb 

bones condicions de finançament, així com les restriccions al crèdit privat, 

varen obligar a l’ajustament novament dels preus de sortida d’aquestes 

finques, de manera que el descens del seu preu permeti la construccció 

d’habitatges protegits en règim general.  

 

Pel que fa a la nostra activitat promotora d’aparcaments, s’ha finalitzat, 

comercialitzat i lliurat l’aparcament Centre-Prat de la Riba posant-se de 

manifest la dificultat de venda, mentre que la modalitat de lloguer, en les 

seves diferents vessants, està tenint un relatiu èxit i l’aparcament es va 

omplint gradualment. Situació que no es dona en els aparcament 

Fontsanta i Almogàvers La construcció d’aquest aparcament també 

comporta, com és habitual, la remodelació de l’entorn i urbanització de la 

plaça superior, així com la millora dels accessos de vianants des de la zona 

de la Gavarra, per a la qual cosa s’ha retocat la rotonda i s’han 

pavimentat els accessos sota el viaducte.  
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Pel que fa a la nostra activitat de gestió d’execució del planejament, o 

sigui, de desenvolupar sòl a partir del moment en el qual es disposa de 

planejament aprovat, s’han redactat i presentat els Projecte de 

Reparcel·lació dels sectors Bagaria-Alstom i Pisa. I s’ha redactat però no 

s’ha pogut iniciar la tramitació per modificació del marc legal a finals de 

2011, el Projecte de Reparcel·lació de l’Are Ribera-Salines. 

 

En el primer sector Procornellà té importants interessos econòmics a la 

vegada que interès en el desenvolupament d’una peça important de la 

ciutat per contenir el recinte modernista de Can Bagaria. Amb aquesta 

reparcel·lació es finalitza un procés que es va iniciar amb l’adquisició d’uns 

terrenys problemàtics (tenien qualificació industrial però no es podien 

edificar per l’existència d’unes edificacions protegides), va continuar amb 

la modificació del planejament traslladant part del seu aprofitament a 

altres emplaçaments i finalitza amb el trasllat definitiu de l’aprofitament 

restant a l’illa Alstom, deixant les edificacions definitivament i realment 

protegides, amb urbanització de l’entorn garantit i amb qualificació 
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d’equipament privat, sense que el procés hagis suposat cap cost per 

l’Ajuntament.    

 
 

 

En el segon Procornellà, a més de tenir interès econòmic en virtut de ser 

l’únic propietari, també té l’obligació contractual de desenvolupar la 

reparcel·lació, en la modalitat voluntària, en determinat termini, com pas 

previ a l’atorgament del document públic de venda.  

 

En el tercer, Procornellà actua per encàrrec del Consorci mixt Ajuntament-

Generalitat de Catalunya (Incasol), que és qui té la consideració 

d’administració actuant. I també actuem com principal propietari del 

sector, amb una quota de propietat del 42% sobre el sòl aportat (quasi el 

30% sobre l’adjudicat, una vegada deduït el 15% de cessió obligatòria i 

el15% de reserva voluntària per tal de finançar la urbanització). 
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En la nostra activitat d’execució de projectes municipals, per encàrrec de 

l’Ajuntament en forma d’encomana de gestió, durant l’any 2011 s’han 

conclòs els de la Biblioteca-Auditori i els de l’equipament comercial annex 

al Mercat Sant Ildefons (Abacus). Ambdós projectes han implicat 

l’execució d’importants actuacions en el seu entorn. En el cas de la 

Biblioteca-Auditori ha estat necessari remodelar profundament el pati del 

CEIP Torre de la Miranda, obrir un nou vial entre el “cul de sac” Almogàvers 

fins a l’avinguda Salvador Allende, l’enderrocament d’edificacions 

afectades i la remodelació d’una àmplia zona marginal del barri per tal de 

construir un nou sistema d’accessos de vianants a la Biblioteca. En el cas 

de l’equipament comercial Abacus també ha estat necessari remodelar 

els espais circumdants amb supressió de barreres arquitectòniques, 

millorant els accessos laterals al Mercat Sant Ildefons. 
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També s’ha iniciat l’execució del Pla Integral de Fontsanta, amb la 

rehabilitació del conjunt de quatre blocs prefabricats, actuació que es 

finalitzarà a l’any 2012 si no apareixen complicacions. 
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Finalment, dins la nostra activitat de gestió de l’estoc d’habitatge pendent 

de venda s’han posat en funcionament diferents processos per tal de 

llogar-les o per ampliar les possibilitat d’accés.  
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1.  N o v e s      p r  o m o c i o n s  

 

Durant l’any 2011 es van començar la construcció de dues noves 

promocions, en la modalitat de sòl alienat però venda gestionada per 

Procornellà: 

  

1.1 Noves promocions 

 

a) Parcel·la B5 al Sector Millàs.  

 

Amb una extensió superficial de 1.208 m2, la finca està qualificada com a 

zona A (residencial aïllat) i té 4.700 m2 de sostre, dels quals, 3.055 m2 són 

d’ús residencial lliure, 1.175 m2 d’ús residencial protegit i 470 m2 d’ús 

comercial. El tipus d’intervenció previst contempla la construcció de 50 

habitatges en règim d’habitatge protegit de preu concertat, més locals,  

61 places d’aparcament i 39 trasters.  La promoció la desenvoluparà B5 

LLOBREGAT, malgrat que la comercialització la realitzarà Procornellà. 

 

b)    Parcel·la A-Sandor del sector P1 Bagaria – Sandor – Travessera. 

 

Unitat A Sandor. Amb una extensió superficial de 1.478 m2, té 8.939 m2 de 

sostre. El tipus d’intervenció previst contempla la construcció de 90 

habitatges en règim d’habitatge lliure, si bé el projecte s’ha desenvolupat 

per tal de destinar-les íntegrament al règim d’habitatge protegit de preu 

concertat. També contempla la construcció d’un local comercial i dues 

plantes d’aparcament, parcialment en règim de concessió administrativa. 

La promoció la desenvoluparà l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i 

gestió Patrimonial - IMPSOL, malgrat que la comercialització la realitzarà 

Procornellà. 
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1.2.  Altres projectes: 

 

a) Habitatges al Sector Millàs-Pol.1 

 

Les parcel·les B2 i B7 es va decidir que fos la iniciativa privada qui les 

desenvolupés. Es va realitzar concurs per a la seva alienació, però ambdós 

concursos s’han declarat deserts. 

 

 B2 - Amb una extensió superficial de 1.444 m2m la finca 

està qualificada com a zona A (residencial aïllat), i té 5.244 m2 de sostre, 

dels quals, 4.720 m2 són d’ús residencial lliure i 524 m2, són d’ús comercial. 

El tipus d’intervenció previst és de 44 habitatges lliures, més comercial. 

 

B7 - Amb una extensió superficial de 1.000 m2, la finca està 

qualificada com a zona A (residencial aïllat) i té 4.000 m2 de sostre, dels 

quals 2.600 m2 són d’ús residencial lliure, 1.000 m2 d’ús residencial protegit i 

400m2 d’ús comercial. El tipus d’intervenció previst és la construcció de 10 

habitatges en règim d’habitatge protegit i 25 habitatges lliures. 
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2.   E x e c u c i ó    d e    p l a n e j a m e n t 

 

Sector Millàs 

 

Projecte de Reparcel·lació del P2. No s’ha pogut realitza. Una vegada 

conclosa la reparcel·lació i urbanització del P1-Millàs correspon iniciar la 

del P2, tot i que la concentració de la propietat podria conduir a la 

utilització d’una de les modalitats de reparcel·lació abreujada.  

És un tràmit previ necessari per tal de poder desenvolupar-lo quan s’hagi 

produït el trasllat de l’actual camp de futbol al sector Ribera-Serrallo (a la 

actualitat està en construcció). Haurà d’unir-se a l’actualització del ja 

redactat projecte d’urbanització de la totalitat de l’àmbit Millàs.  

 

Sector Bagaria-Alstom. PA1 

 

Actualment s’ha realitzat el Projecte de Reparcel·lació Voluntària del PAU 1 

CAN BAGARIA-ALSTOM DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A LES ILLES 

BAGARIA I ALSTOM el qual s’ha enviat a l’Ajuntament per a la seva 

aprovació  en col·laboració amb l’altre propietari inclòs en el sector. El nou 

planejament ha permés el trasllat de l’edificabilitat de les nostres finques a 

Can Bagaria, impossible de consumir per la seva naturalessa de bé 

patrimonial catalogat, a l’illa adjacent, antigament ocupada per les 

instal·lacions de Neyrpic-Alstom. Com a resultat de la reparcel·lació 

Emducsa resultarà adjudicatària de les naus de Bagaria (qualificades ará 

com equipament privat) i d’una parcel·la edificable en el nou 

emplaçament. PROCORNELLA, segons constarà en el PR, tindrà 

consideració d’administració actuant.  

 

 

Les finques de Bagaria provenien del Projecte de Reparcel·lació PA1 

Bagaria-Travessera-Sandor, del qual es van finalitzar les obres de la segona 

fase d’urbanització de l’avinguda Línia Elèctrica.  
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En desenvolupament del planejament aprovat s’ha redactat el projecte 

de reparcel·lació voluntària. 

 

Sector PISA 

 

PROCORNELLÀ ha redactat el projecte de reparcel·lació que una vegada 

aprovat estableix una finca resultant amb una superfície 2.130 m2 i 

l’edificabiltiat dels qual són: 1.660 m2st a habitatges amb protecció oficial, 

830m2st a protecció oficial de règim concertat i 5.810 m2st a habitatges 

nous amb protecció oficial de preu concertat. A més de 1.200 m2st a 

equipament per a la seva posterior cessió a l’Ajuntament de Cornellà de 

Llobregat. 

 

Sector ARE Ribera-Salines 

Aquest any 2011 s’ha escripturat la compra de les finques s SGAB del Sector 

Ribera-Salines. L’ARE Ribera Salines s’ha d’executar, per imperatiu legal, pel 

Consorci Ajuntament-Incasol, constituït a data de 16 de juliol de 2010. S’ha 

encarregat a procornella la redacció del PR del sector, constituït per unes 

85 parcel·les corresponents a uns 40 propietaris, sent majoritària la posición 

de PROCORNELLA, la quota d’aportació de la qual arriba al 29,49%. S’han 

realizat els treballs previs d’identificació de finques, propietaris, arrendataris, 

delimitació, recollida documental i presentació a l’assamblea de 

propietaris d’aquests treballs previs així com de la metodologia de treball. 

Tot i les dificultats per tal de posar en funcionament el sector s’ha definit 

una línia de treball que ha obtingut el suport per part de la resta de 

propietaris.  
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3. E d i f i c a c i ó 

APARCAMENT PRAT DE LA RIBA 

APARCAMENT ALMOGAVERS 

CEIP MARTINET, s’han finalitzat els treballs de l’edifici, així com a els 

accessos  

ESCOLA BRESSOL Torre de la MIRANDA 

Pla integral Sant Ildefons 

Durant l’any 2011 s’han finalitzat, resten acabaments, els últims projectes 

inclosos al plà integral Sant Ildefons 

 

Equipament comercial annex al Mercat Sant Ildefons.- S’han 

finalitzat les obres que l’Ajuntament havia encarregat. 

 

Edifici Biblioteca-Auditori de Sant Ildefons.- S’han finalitzat les obres, 

pendent encara de signar l’acta provisional de les mateixes. 

Quedant l’edifici sense connexió de serveis ni mobiliari. 

 

Pavelló sant Ildefons. Restaven a començament d’any els 

equipament i accesos 

Pla integral Fontsanta 

Façanes Fontsanta. – Durant aquest any 2011 s’han iniciat les obres de 

rehabilitació de les façanes, no es finalitzaran fins 2012.  
Urbanitzacions 

Durant aquest any 2011 s’han finalitzat diverses urbanitzacions per tal de 

donar servei i accés a diferents edificis: 

- Accessos aparcament Almogàvers i Biblioteca-Auditori de Sant Ildefons 

- Obres d’adequació del pati del Ceip Torre de la Miranda necessàries per 

a l’edifici de la Biblioteca, 

- Urbanització de l’entorn del Prat de la Riba i els accessos.  

- Urbanització entorn edifici Annex al Mercat Sant Ildefons. 

- Urbanització i accessos (trasllat de col·lector) del CEIP Martinet 
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4. G e s t i ó    p a t r i m o n i a l 

Arrendaments  

 

Han augmentat els ingressos del lloguer per l’increment  patrimonial de la 

societat, que s’ha vist incrementat amb les places d’aparcament i 

habitatges de les promocions finalitzades al 2009 – 2010. L’import total 

ingressat en concepte de lloguer de patrimoni és de 815.852 euros 

 

* Aparcament provisional exterior al carrer Joan Fernandez (arrendament 

mensual), 

* Locals comercials i industrials:  

Naus Bagaria a diversos arrendataris 

Edifici República Argentina 21 a diversos arrendataris 

(Caprabo, cine Pisa) 

Gironès 5, a la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de 

Cornellà 

Campoamor 10, al SOC 

Ctra d’Esplugues 75-77, a la SGAB (CETAQUA), per la instal·lació d’un 

centre d’estudi de l’aigua  

* Aparcament de rotació:  (planta 1) de Gerdera i l’aparcament del 

Mercat de Sant Ildefons i  (planta 1) aparcament Prat de la Riba 

* Aparcament Mòritz 

* Aparcament Fontsanta, Plaça Sol, Salvador Allende,  Línia Elèctrica i Prat 

de la Riba 

* Habitatges, Estan disposades per a arrendament un total 50 habitatges, 

entre diverses promocions: Suris (15 h), Destraleta 2 (6 h), Línia Elèctrica 1-3 

(6 h), Línia Elèctrica 23-25 (3 h), Salvador Allende 57-59 (17 h) i altres 

promocions (3 h). 
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Vendes 

S’ha mantingut les vendes d’habitatges, sobre tot, a les promocions de 

habitatge protegit (Ctra d’Esplugues 75-77 i Línia Elèctrica 23-25),. Han sigut 

un total de 32 habitatges per un import 6.100.898 euros 

S’han posat en marxa els contractes de lloguer amb condició de venda 

dels àtics de les promocions de Salvador Allende 57-59 i Línia Elèctrica 1-3 

Amb referència a terrenys, s’ha venut l’entitat B5 de Millàs a la societat B5 

LLOBREGAT, per un import de 4.030.034 euros, dels quals 2.015.017 euros 

corresponen a dos locals comercials a l’edifici en construcció a la finca, i 

que s’han cedit a PROCORNELLA. 

 

Compres 

S’ha escripturat la compra a SGAB dels terrenys a Ribera-Salines dels quals 

ja s’havien abonat part. L’import total de l’operació és de 19.779.870 euros 

 

 

Servei de Grua I Zona Blava 

 

Es manté en servei de grua i zona blava. La societat concessionària a 

realitzat al 2009 inversions importants al servei. Els ingressos al 2011 han 

disminuït amb respecte al any anterior, restant en 48.295 euros 
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5.  O f i c i n a    L o c a l    d ’ h a b i t a t g e     

          ( O L H ) 

 
L'OLH de Cornellà de Llobregat, desenvolupa i gestiona actuacions i serveis 

en el marc de les polítiques d'habitatge donant una atenció directa i de 

proximitat al ciutadà, unificant tots els serveis relacionats amb l'habitatge. 

Actualment l'OLH està portant a terme els següents serveis: 

   - informació i assessorament general en matèries relacionades amb 

l'habitatge. 

   - gestió de les sol·licituds de test de l'edifici (TEDI) i els informes interns 

d'idoneïtat. 

   - tramitació d’ajuts a la rehabilitació i d'ajuts al lloguer per a joves 

(convocatòria anual i RBE) 

   - gestió BORSA JOVE. 

- gestió del registre de sol·licitants, comercial de les promocions de 

protecció oficial, tècnica i jurídica 

- Gestió habitatges cedits per ADIGSA destinats a allotjar persones que 

compleixin situacions de manifesta exclusió social: actualment s’estan 

gestionant 26 habitatges d’ADIGSA, a data 10 de març de 2010 es van 

incorporar els últims quatre habitatges mitjançant la signatura de l’Annex III 

al “Conveni de Col.laboració subscrit a data 19 de febrer de 2007 entre 

ADIGSA i l’Ajuntament de Cornellà  de Llobregat, relatiu a la Cessió 

d’Habitatges per impulsar les politiques socials municipals”.Durant l’any 

2010 s’han signat 7 contractes de cessió d’us de caràcter temporal amb 

persones adjudicades pel Departament d’Acció Social, Salut Pública i 

Consum de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (1 habitatge 

corresponent al I Annex (21 febrer de 2008), 2 habitatges corresponent al II 

Annex (27 octubre de 2009)  i els 4 habitatges del III Annex (10 de març de 

2010). 

- d’aquests serveis ara realitza la gestió de sol·licituds per a l’accés al 

Registre de Sol·licitants d’habitatges de protecció oficial de Cornellà 

de Llobregat. 
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- El 22 de març de 2010 ha entrat en vigor el “Reglament del Registre 

de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Cornellà de 

Llobregat” i amb ell el registre propi municipal, “Registre de 

Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Cornellà de 

Llobregat”, creat per Acord del Ple de l’Ajuntament de Cornellà de 

Llobregat de data 25 de febrer de 2010 i encomanada la seva 

gestió a PROCORNELLA a traves de l’Oficina Local d’Habitatge. 

Prèviament  PROCORNELLA va signar, a data 11 de març de 2010, 

amb ADIGSA el “Conveni pel qual es cedeix l’ús del programa 

informàtic de Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció 

Oficial“. Durant aquest any s’han realitzat 623 inscripcions d’alta al 

Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de 

Cornellà de Llobregat. 
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ÍNDEX 

1.     Planejament 
 

a) Modificació PGM-76 a l’entorn de Montesa.  

b) Modificació Puntual PGM-76 de la carretera de l’Hospitalet. 

c) Modificació puntual del PGM en l’àmbit de les instal·lacions 
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i la ctra. de Cornellà a Sant Joan Despí BV-2001 al Terme 
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Almeda, Famades, Solanes i Est. 
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f) Modificació PGM del Polígon 2 del Pla Parcial de Can Millàs. 
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k) Definició trama urbana consolidada (TUC), segons decret llei 
1/2009 de 22 de desembre de 2009. 

2.    Gestió 

a) Gestió de desenvolupament del Sector Soler i Cortada 

3.  Obres d’urbanització i edificació  

a) Coordinació d’obres: Camp de Cornellà 
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Aquest darrer any 2011, a l’igual que el present any 2012 s’ha 

caracteritzat per la redacció de planejament general i la gestió de 

diverses figures de planejament. 

 

Cal remarcar, que durant el passat 2011 s’han redactat un seguit de 

modificacions centrals en l’ordenació territorial de Cornellà de 

Llobregat. 

En concret: La Modificació PGM-76 a l’entorn de Montesa,  

Modificació Puntual PGM-76 de la carretera de l’Hospitalet, 

Modificació puntual del PGM en l’àmbit de les instal·lacions d’aigües 

de Barcelona en la confluència del carrer Tarragonès i la ctra. de 

Cornellà a Sant Joan Despí BV-2001 al Terme Municipal de Cornellà 

de Llobregat. 

 

Aquest documents redactats en anys anteriors han conclòs la seva 

aprovació definitiva el darrer any i a principis de 2012. 

 

Al marge d’aquests documents s’han redactat estudis i altres 

planejaments al servei de l’empresa i de l’Ajuntament de Cornellà de 

Llobregat.

100



  

1. REDACCIÓ DE PLANEJAMENT 

a)  Modificació PGM-76 a l’entorn del sector Montesa. 

L’àmbit objecte del present document de Modificació abasta els sòls 
situats a l’extrem nord del municipi de Cornellà al límit amb el sector 
Montesa d’Esplugues de Llobregat. L’àmbit objecte de la present 
modificació té una forma irregular amb una superfície total de 
106.996m2. 

Els objectius principals de la present Modificació són: 

• Resoldre l’entroncament viari de l’Avinguda de l’Electricitat 
amb la carretera d’Esplugues d’acord amb els criteris del PGM 
vigent. 

• Generar una estructura d’espais lliures que organitzi l’accés a 
la ciutat des de la carretera d’Esplugues.  

• Aconseguir una gran quantitat d’habitatge protegit i lliure en 
un punt que tindrà una gran centralitat en relació directa amb 
la ciutat consolidada que la voreja, i en relació amb les grans 
infraestructures viàries metropolitanes. 

• Potenciar la xarxa viaria local establint connexions amb les 
previstes a l’ARE de Montesa, trencant l’aïllament dels dos 
municipis en aquest àmbit i per poder relacionar-se amb el nou 
teixit. 

• Concretar l’ordenació de les illes de Sant Ildefons d’acord amb 
la consolidació feta de l’edificació. 

 

101



  

 
 
Estat del planejament: 
 

- Aprovació avanç pel Ple en data 27 de novembre de 
2008.  

- Aprovació inicial pel Ple en data 29 d’octubre de 2009. 

- Aprovació provisional pel Ple en data 30 de setembre de 
2010. 

- Aprovació pel Ple Text Refós en data 27 d’abril de 2011. 

- Aprovació definitiva per el Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques en data 26 de juliol de 2011. 

b) Modificació Puntual del PGM-76 de la carretera de l’Hospitalet. 

L’àmbit delimitat pels carrers Millàs, Can Mercader, Ctra. de 
l’Hospitalet, està ocupada majoritàriament per activitats industrials 
amb diferent grau de qualitat edificatòria i estat de conservació. 

Els objectius bàsics de la present modificació es concreten en: 

- Establir una ordenació global de l’àmbit  
atenent al diferent estat de consolidació de la ciutat i d’acord 
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amb les noves àrees de centralitat generades en el sector de 
Can Millàs. 

- Mantenir el teixit d’activitat productiva de l’àmbit industrial i 
terciari actual. 

- Establir uns aprofitaments urbanístics que permetin el 
desenvolupament dels àmbits delimitats en base al seu divers 
estat de conservació. 

 

 
 
 

Estat del planejament: 
 

- Aprovació avanç pel Ple en data 27 de novembre de 2008. 

- Aprovació inicial pel Ple en data 26 de novembre de 2009. 

- Aprovació provisional pel Ple en data 27 de gener de 2011. 
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- Aprovació definitiva pel Ple Text Refós data 24 de novembre de 
2011. 

- Aprovació definitiva per el Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques en data 13 de febrer de 2012. 

 
 
 
 
c)  Modificació puntual del PGM en l’àmbit de les instal·lacions 

d’aigües de Barcelona en la confluència del carrer Tarragonès i la 
ctra. de Cornellà a Sant Joan Despí BV-2001 al Terme Municipal de 
Cornellà de Llobregat. 

 
L’àmbit de planejament de la present Modificació Puntual del Pla 
General Metropolità, definit en el plànol d’informació I-2 “Àmbit de la 
Modificació” adjunt a aquest document, abasta una superfície de  
5.730,45 m2 a la part nord de la illa delimitada per la Via Llobregat, el 
carrer Tarragonès, la carretera de Sant Joan Despí i la carretera de 
Sant Boi al Sud. 

De conformitat amb els antecedents i planejament vigent exposats 
anteriorment, els objectius de la present Modificació Puntual del Pla 
General Metropolità són els següents:  

- La implantació d’un equipament, de titularitat privada, vinculat al  
desenvolupament de tecnologies relacionades amb el cicle 
integral de l’aigua, desenvolupant el programa funcional de la 
instal·lació que inclou els Serveis Tècnics i Administratius de la 
zona d’influència Llobregat Nord.  

- Reajustar les reserves de sistemes de l’entorn, en coherència amb 
l’estructura viària dels serveis generals afectats i amb l’entorn 
urbà on s’implanta. 
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Estat del planejament: 

- Aprovació avanç pel Ple en data 30 de setembre 2010 

- Aprovació inicial pel Ple en data 27 d’abril de 2011. 

- Aprovació provisional pel Ple en data 29 de setembre 2011. 

- Pendent de l’aprovació definitiva per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona en data 24 de gener de 2012. 

 
 
d) Modificació i Transcripció a escala 1:1000 del PGM-76 als barris 

Almeda, Famades, Solanes i Est. 

 
L’àmbit corresponent a la present Modificació de PGM abasta el 
territori delimitat entre el límit de terme municipal amb l’Hospitalet al 
sud i est, la carretera de l’Hospitalet i la ronda de Dalt al nord i la 
Carretera del Prat a l’oest. 

A partir de la transcripció del planejament a escala 1:1000, la refosa 
de la normativa urbanística de cadascuna de les qualificacions, de 
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l’anàlisi dels problemes urbanístics i d’un seguit d’incoherències, es 
formula aquest document urbanístic que incorpora un seguit 
d’intervencions en la línia de millorar la qualitat dels espais públics i 
de completar les reserves de sistemes i que  delimita un seguit 
d’àmbits dins del teixit industrial amb la lògica de limitar les 
transformacions urbanes dels teixits industrials  limítrofes al teixit 
residencial. 

En concret es preveu: 

1- Concretar la normativa de la zona industrial a fi de garantir l’ús 
productiu en aquest territori i possibilitar l’ampliació d’usos en les 
àrees limítrofs al teixit residencial amb les limitacions que obligui el 
planejament derivat a desenvolupar. 

2- Resoldre l’encaix del sector industrial amb els àmbits de 
transformació urbanística previstos i limitar la transformació urbana 
dels limítrofes als teixits residencials. 

3- Distribuir els sistemes d’espais lliures i equipaments d’acord amb 
la realitat física i centralitat urbana. 

 
Estat del planejament: 

- Aprovació avanç pel Ple en data 30 de juny de 2010. 

 
 
e)  Modificació PGM-76 a l’àmbit discontinu format per l’entorn del 

sector Siemens i entorn a la Plaça dels Enamorats. 

 
La present modificació abasta dos àmbits de caràcter discontinu, un 
situat entre la carretera d’Esplugues, el carrer Sevilla i el sòl urbà 
consolidat dins del barri de El Pedró, i un altre, de menor dimensió,  
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situat a l’entorn de la plaça dels enamorats darrera l’església al barri 
Centre.   

Els objectius generals de la present modificació són: 

- Generar una nova centralitat urbana a l’entorn del nou node 
territorial de comunicació al nord de l’estació de Renfe i de 
l’intercanviador. 

- Establir uns aprofitaments i ordenació general  que permetin 
el desenvolupament del sector.  

- Establir un teixit d’activitat econòmica capaç de limitar el 
creixement residencial i protegir l’activitat econòmica 
industrial existent. 

 

 
 

 
 
Estat del planejament: 
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- Aprovació avanç pel Ple en data 26 de novembre de 2010. 

- En fase de redacció document per a l’aprovació inicial. 

 

 

f) Modificació PGM del Polígon 2 del Pla Parcial de Can Millàs. 

Els objectius de la present proposta de modificació de Pla General 
són: 

- Reordenar la vialitat d’acord amb els projectes redactes i les 
limitacions tècniques del territori on s’implanta, i de 
l’estructura urbana definida. 

- Possibilitar l’accés a les noves edificacions sobre la vialitat 
existent. 

- Possibilitar l’ampliació dels equipaments existents. 

- Establir els criteris generals d’ordenació del sostre residencial 
assignat pel planejament vigent, a desenvolupar pel 
planejament derivat. 

- Ampliar les reserves d’habitatge protegit d’acord amb les 
politiques d’habitatges protegit del municipi. 
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Estat del planejament: 
 

- Aprovació avanç pel Ple en data 29 de juliol de 2011. 

- Informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, en data de 15 de desembre de 2011. 

- En redacció aprovació inicial, previsió entrega 2012 

 
 
 

Modificació del Pla Parcial de Can Millàs del sector 2. 
 
El objectius de la present proposta és el desenvolupament de la 
modificació del PGM del polígon 2 del Pla Parcial de Can Millàs. 

Estat del planejament: 
 

- En fase de redacció aprovació inicial, previsió entrega 2012. 

 
 
 
 

g)  Modificació de PGM als equipaments situats a l’entorn de la plaça 
Catalunya i l’eix constituït per la ctra. d’Esplugues i l’av. dels Alps. 
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Els objectius de la present modificació són: 

- Establir els usos dels equipaments previstos a l'entorn de la 
Plaça Catalunya i l'eix constituït per a la carretera d'Esplugues i 
l'avinguda dels Alps. 

- Establir l'ús d'equipaments al terreny de 1.115m2 situat a la 
cruïlla entre el carrer Sevilla i la carretera d'Esplugues a fi de 
completar els usos d'equipament de l'illa on se situa. 

- Completar el parc existent entre la carretera d'Esplugues i la 
línia de Ferrocarrils amb dominis públics destinats a 
equipament. 

 

Estat del planejament: 
 
- Aprovació avanç pel Ple en data 26 d’octubre de 2011. 

- BOP: 16 de novembre 2011 núm.27060 

- En fase de redacció aprovació inicial. 
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h)  Modificació de PGM a l’àmbit discontinu format pel bloc de l’antic 

cinema Pisa i el bloc 2 de Millàs. 

Els objectius de la present modificació són: 

- D’acord amb la Modificació del PGM-76 a les illes Bagaria i 
Alstom de Cornellà de Llobregat aprovada definitivament, 
resituar els 900m2 assignats en l’alternativa d’ordenació “A” en 
un altre indret del municipi. 

- Ordenar volumètrica el front de l’Avinguda del Parc de Can 
Mercader, i en especial la cruïlla amb el Passeig dels Alps en 
coherència amb les previsions del planejament de l’entorn. 

- Establir els paràmetres urbanístics de la zonificació. 

 

Estat del planejament: 
 
- Aprovació avanç pel Ple de 24 de novembre de 2011. 

- Aprovació inicial pel Ple en data 23 de febrer de 2012. 
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i) Pla de Millora Urbana d’Ordenació  volumètrica dels blocs B5 i B6 
de Millàs. 

L’àmbit del present Pla abasta els terrenys situats al bell mig de la 
polígon I del sector Millàs ja desenvolupat. En concret, abasta les 
parcel·les B5 i B6 del projecte de reparcel·lació aprovat.  

Les obres d’urbanització ja executades han definit de forma precisa 
la rasant de la vialitat i per tant les rasants de les parcel·les i la secció 
transversal entre les plataformes. 

 

     

 

 

 

Estat del planejament: 
 
- Aprovació inicial per la Junta de Govern Local en data 26 de 

juny de 2009. 

- Aprovació provisional pel Ple en data 24 setembre de 2009. 

- Aprovació definitiva per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona 
en data 24 de gener de 2012. 
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j) Pla Especial Urbanístic del subsòl, en relació a les reserves 
d’aparcaments per als habitatges de protecció pública a les illes 
Bagaria- Alstom i Cinema Pisa. 

L’objectiu general del present Pla especial Urbanístic és fixar les 
reserves de places d’aparcament vinculades a l’habitatge protegit 
adequades a la realitat econòmica i social. 

 

 
Estat del planejament: 

 
- Aprovació inicial per la Junta de Govern Local en data 5 de 

desembre de 2011 

- BOP: 28 de desembre de 2011 núm.30659 

 

k)  Definició trama urbana consolidada (TUC), segons decret llei 
1/2009 de 22 de desembre de 2009. 

En data de 22 de desembre de 2009 del Parlament de Catalunya va 
aprovar el Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials. 

La finalitat d’aquest Decret Llei tal i com exposa l’article 2, és regular 
l’ordenació dels equipaments comercials a Catalunya simplificant-ne 
els procediments d’acord amb la Directiva 2006/123/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa 
als serveis en el mercat interior, amb la normativa d’accés electrònic 
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de la ciutadania als serveis públics, d’eliminació de tràmits i 
simplificació administrativa, i d’impuls i desenvolupament dels mitjans 
electrònics a l’Administració de la Generalitat. 

En virtut de les determinacions del planejament vigent i del model 
territorial de la ciutat metropolitana on el teixit residencial consisteix 
amb un teixit productiu i d’activitats i serveis, la trama urbana 
consolidada definida per la Llei 1/2009, del 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials, ha d’abastar no només 
els àmbits definits pel Decret 379/2006 sinó també els àmbits de 
transformació relacionats amb  anterioritat. 

Per tant la proposta abasta la delimitació de la TUC, on s’incorporen 
un seguit d’àmbits on es preveu teixit residencial i comercial. 

 

Aprovat definitivament en data 19 de maig de 2011 
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2. Gestió 

a) Projecte de Reparcel·lació P3 Soler i Cortada. 

 

 

 

Estat del planejament: 

- En redacció del Projecte de Reparcel·lació, valoracions i 
Projecte d’Urbanització. 
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3 . Obres d’urbanització i edificació 

a) Coordinació Obres. 

- Camp de Cornellà 

Aprovació Camp de Cornellà en data 14 de juliol de 2009, 
adjudicació a Fomento de Construcciones y Contratas en data 15 
d’octubre de 2009  

Les obres segueixen en línies generals dels terminis establerts en el 
projecte. 

Actualment, està construït el cos dels vestuaris i la coberta. 

Està en fase d’execució  de divisió interna de la planta pis i la millora 
del terreny de joc. 
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INFORME de GESTIÓ 2011 
Àrea ECONÒMICA 
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1. CENTRE D’EMPRESES BAIX LLOBREGAT 
 
El Centre d’Empreses Baix Llobregat té com a objectiu donar 
suport a noves iniciatives empresarials i a empreses en procés 
de consolidació, funció que duu a terme amb els seus propis 
recursos o amb recursos externs.  
 
Aquest suport es presta des de 4 àrees o grans línies d’activitat: 
 
1.- Àrea de  Creació d’Empreses. 
2.- Àrea de Consolidació i Creixement. 
3.- Àrea de Gestoria. 
4.- Àrea d’allotjament o lloguer d’espais empresarials. 
 
A final de l’any 2011, estaven ubicades en el Centre, 87 
empreses, una empresa més que l’any anterior. La ocupació 
del Centre és del 93%, en el cas de mòduls i del 85% en el cas 
de les naus, hi ha 48 empreses ubicades en total entre naus i 
mòduls. En el cas del servei de domiciliació hi ha 39 empreses 
més instal·lades. Hem transformat 1 despatx gran de 63 m2 en 2 
despatxos de 28 i 35 m2.  
 
Per altra banda, hem seguit fomentant el co-working, espais 
compartits per emprenedors del mateix sector d’activitat i que 
poden complementar-se. És una sortida al lloguer de mòduls 
que teníem buits durant uns mesos. 
 
En l’any 2011, la demanda d’allotjament ha pujat, arribant a 90 
peticions, xifra que representa un increment d’un 15%, respecte 
l’any anterior. S’han acceptat 32 empreses noves i han marxat 
31 empreses de les que hi havia instal·lades. El que fa que 
tinguem una empresa més que fa un any. 
 
El nombre de nous usuaris del Centre ha estat de 547 persones, 
que han derivat en 60 sessions informatives, en les que han 
participat 239 emprenedors , que han significat l’elaboració de 
47 plans d’empresa complerts i la creació de 45 empreses i han 
suposat una ocupació de 71 persones. 
 
L’origen d’aquests emprenedors que han contactat amb el 
Centre, són el 52 % de Cornellà i un 18 % de la resta de la 
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comarca del Baix Llobregat. Queda clar, dons, que la majoria 
d’emprenedors són de la comarca a la qual pertanyem.  
 
Pel que fa a la gestoria, es dona servei a 40 clients fixes i s’han 
fet 34 serveis puntuals. 
 
 
A nivell econòmic, el resultat del Centre ha estat bo, arribant a 
una xifra d’ingressos de 716.000 euros, aconseguint un superàvit 
de 130.000 euros. Aquest resultat permet compensar en part els 
comptes de la resta d’àrees de PROCORNELLA i el cost dels 
serveis centrals. 
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2. FIRA DE CORNELLÀ 
 
Fira de Cornellà ha tingut un any pitjor que l’anterior,  els 
ingressos totals d’explotació han baixat quasi un 18 %, superant 
els set-cents vint-i-dos mil euros. En fires pròpies s’ha baixat el 
15% el nivell d’ingressos. El nivell d’activitat ha baixat una mica i 
s’han fet 17 activitats diferents al llarg de l’any. 
 
Les despeses, han estat molt controlades i han baixat un 4,75%.  
 
Es fa difícil recuperar el nivell d’expositors i contractació en fires 
pròpies, però dependrà molt de la recuperació de l’activitat 
econòmica. Seguir en la bona línia de lloguer de les 
instal·lacions del recinte firal, per fer tot tipus d’esdeveniments, 
sobretot salons i fires d’organització privada, que són realment 
les activitats que ens donen el marge suficient per finançar 
l’estructura. 
 
Un total de 17 activitats diferents s’han desenvolupat en el 
recinte firal durant l’any 2011. Aquestes activitats es divideixen 
en 4 salons o fires d’organització pròpia, 7 salons, fires o 
convencions d’organització privada, 5 dinars o sopars 
multitudinaris i 1 jornada empresarial.  
 
Han passat per Fira de Cornellà, més de 600 expositors directes, 
més de 120.000 visitants i s’han superat els 50.000 m2 
contractats. 
 
És a dir, hi ha un baixada d’expositors del 10%, una disminució 
de visitants del 9%, respecte l’any anterior, i un descens de la 
superfície neta contractada, del 5,4%. 
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3. AUDITORI DE CORNELLÀ 
 
S’han realitzat 215 actes, durant l’any 2011, a l’Auditori de 
Cornellà, amb una presència de 91.207 espectadors . Aquestes 
dades signifiquen un decrement d’activitat respecte l’any 
anterior, concretament un 15 % en nombre d’actes i un 13% en 
nombre d’espectadors.  
 
Aquestes dades d’activitat reflecteixen la bona línia que es duu 
de programació i de polivalència de la instal·lació, tot i que es 
nota la crisi econòmica i la retallada de funcions, sobretot del 
Petit Liceu. La consolidació de la xifra d’espectadors, superior a 
la mitjana d’espectadors teatrals de la ciutat de Barcelona, 425 
de l’Auditori de Cornellà en front dels 250 de mitjana a 
Barcelona. 
 
El resultat econòmic presenta un dèficit de 213.000 euros. La 
despesa s’ha contingut un 4,6%, però els ingressos han caigut 
un 37%, sobretot per la baixa de l’aportació de l’antiga 
Emducsa amb motiu de la fusió. En termes homogenis la 
baixada d’ingressos és del 18%. 
 
La polivalència de l’Auditori, es reflecteix en la diversa tipologia 
d’activitats realitzades durant l’any, l’activitat cultural, és del 
37%, si tenim en compte que les anomenades activitats infantils 
i juvenils, majoritàriament són de caire cultural.  
 
S’ha seguit l’acord amb la Fundació del Gran Teatre del Liceu 
per ser la seu estable de la programació de teatre infantil i 
juvenil del “Petit Liceu” des de la temporada 2006 – 2007.  
 
La programació de les àrees municipals ha significat un 25 % 
del total d’activitats realitzades. Pel que fa a l’activitat de les 
entitats ciutadanes ha estat d’un 1 %. Les activitats privades 
signifiquen la part més important amb un 74 % del total.  
 
S’han continuat, per vuitè any consecutiu, amb la programació 
de teatre, dansa i música de l’Auditori de Cornellà.  
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4. CORNELLÀ CRACIÓ FORUM 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va engegar l’any 2009, 
a través de Precsa, la celebració d’un fòrum de debat 
empresarial, amb un format consistent en sis dinars – 
conferència a càrrec dels millors experts mundials de les 
diferents vessants de la gestió i direcció empresarial, així com 
líders socials i polítics.  
 
Amb aquest programa es pretenia obrir una plataforma de 
debat entre professionals i experts perquè expliquin les seves 
idees, sobre gestió empresarial, noves tecnologies, màrqueting, 
comunicació, economia, innovació i desenvolupament. Només 
amb noves idees i propostes es poden trobar les solucions 
adequades per sortir endavant i mirar al futur amb un cert 
optimisme. L’objectiu es va aconseguir durant el 2009 i el 2010, i 
aquest 2011, s’ha acabat la segons edició del Cornellà Creació 
fòrum i s’ha començat la tercera edició. 
 
La plataforma Cornellà Creació s’ha consolidat com a motor 
de dinamització de l’economia local a través del diàleg i la 
reflexió. 
 
Els dinars – conferència durant l’exercici 2011 han estat els 
següents: 
 
El 4 de febrer de 2011, Francisco Belil, Vice-president i Conseller 
Delegat de Siemens. 
 
El 25 de març, Carlos Buesa, Director General d’Oryzon, 
l’empresa de major creixement en el sector biotecnològic 
espanyol. 
 
El 6 de maig, Emilio Ontiveros, president d’Analistas Financieros 
Internacionales i un dels més prestigiosos economistes 
d’Espanya. 
 
Per concloure la segona edició, el 17 de juny, varem tenir el 
Javier Solana, polític, físic i diplomàtic i una de les figures 
polítiques més importants de la democràcia espanyola. 
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Per iniciar la tercera edició, el 4 de novembre, ens va parlar 
Felipe González, expresident del Govern espanyol i una de les 
figures polítiques de la nostra història recent. Ens va parlar 
d’innovació i creació, com a motors del desenvolupament.  
 
Es va acabar l’any, el 25 de novembre, amb la conferència de 
l’Antonio Cañete, Secretari General de PIMEC, que ens va 
parlar sobre la Llei de la morositat. 
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