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Delegacions d'atribucions, modificacions i suplències 2015-19 
 
 Delegació de firmes d'edictes a funcionaris/es 

 Delegació d'atribucions i de signatura de documents per part de la Secretaria General 

 Modificació de delegació d'atribucions i de signatura de docs. per part de la Secretaria Gral 

(23/09/2016)  

 Delegació d'atribucions i de signatura de documents per part de la Secretaria 

General (27/10/16)  

 Modificació de delegació d'atribucions i de signatura de docs. per part de la Secretaria Gral 

(28/10/2016)  

 Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria  

 Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (10/10/2016)  

 Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (14/10/2016)  

 Delegació de secretaria de la Comissió Informativa d'Economia i Innovació  

 Delegació de secretaria del Consell de Ciutat  

 Modificació de la secretaria del Consell Municipal de la Cultura (07/11/16)  

 Modificació de la secretaria del Consell Comunitari de la Infància i Adolescència 

(07/11/16)  

 Delegació d'atribucions per part de l'Interventor General  

 Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (22/12/2016)  

 Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (24/01/2017)  

 Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (21/03/2017)  

 Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (04/04/2017)  

 Delegació atribucions Secretaria General de la Comissió de Valoració Tècnica Econòmica 

relativa al projecte de pressupostos participatius  

 Delegació signatura per a la formalització telemàtica de sol·licituds materials i/o tècnics  

 Delegació d'atribucions en matèria de selecció de personal de la Secretaria General  

 Delegació d'atribucions i signatura en diferents matèries de la Secretaria General 

(28/04/2017)  

 Delegació d'atribucions per part de l'Interventor General  

 Delegació Secretaria General de les funcions de fe pública per a la celebració del sorteig 

públic d'assignació de places de les Escoles Bressols Municipals pel curs 2017-2018  

 Delegació de Secretaria General de la Comissió de Valoració Tècnica Econòmica  

 Delegació d'atribucions per part de l'Interventor General  

 Suplències de Funcionaris Titulars de Delegacions de Secretaria  

 Delegació General d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les respectives 

àrees d'actuació dels membres de la Corporació  

 Substitució de l'Alcalde en període de vacances 2017  

 Suplència d'una funcionaria titular de delegació de Secretaria (28/08/2017)  

 Suplència d'una funcionaria titular de delegació de Secretaria (30/08/2017)  

 Delegació d'Atribucions i de signatura de documents de la Secretaria núm. 6 [doc1] [doc2]  

http://www.cornella.cat/files/contenidos/Consistori/documentacio/2015/DECRET%202814-15%20DE%2022-6.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Consistori/documentacio/2015/decret%203091-15%20de%2016-07-15.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Transparencia/6-%20Gesti%C3%B3%20Tribut%C3%A0ria%20%282%29.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Transparencia/6-%20Gesti%C3%B3%20Tribut%C3%A0ria%20%282%29.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Consistori/2016/DA%20%204683-16%2027-10.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Consistori/2016/DA%20%204683-16%2027-10.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Consistori/2016/DA%20%204683-16%2027-10.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Consistori/2016/Mod%20%203-2016.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Consistori/2016/Mod%20%203-2016.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Consistori/documentacio/2016/7.%20Supl%C3%A8ncia%20Laura%20P%C3%A9rez%20Galvez.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Consistori/2016/SUPLENCIA%20FUNCIONARIS%20MOD.%2010.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Consistori/2016/1-%20Mesa%202%201%20expt%20%2016-016.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Consistori/documentacio/Modificiaci%C3%B3%202%20secretaria.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Consistori/documentacio/Modificiaci%C3%B3%201%20secretaria.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Consistori/2016/4836-16.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Consistori/2016/4837-16.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Consistori/2016/4837-16.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Consistori/2016/D%20A%20%204638%20del%2021-10-16.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Consistori/2016/11%20%20Supl%C3%A8ncia%20Eva%20Moreno%20Alcalde%20%20vacances%20Nadal.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Consistori/12.%20Supl%C3%A8ncia%20Cristina%20Ben%C3%ADtez%20V%C3%A1zquez.%20vacances.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/13.%20Supl%C3%A8ncia%20Gemma%20Escofet%20Mata.%20Baixa%20laboral.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/15.%20Supl%C3%A8ncia%20Cristina%20Ben%C3%ADtez%20V%C3%A1zquez.%20vacances.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/1-2017%20Processos%20de%20Participaci%C3%B3%20Ciutadana.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/1-2017%20Processos%20de%20Participaci%C3%B3%20Ciutadana.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/Untitled_03082017_134807.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/1-2017%20Selecci%C3%B3%20Personal.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/PROPOSTA%20MOD.%204.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/PROPOSTA%20MOD.%204.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/D.A.%202141%20delegaci%C3%B3%20de%20l%E2%80%99Interventor%20General.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/1-2017%20Sorteig%20Escoles%20Bressols.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/1-2017%20Sorteig%20Escoles%20Bressols.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/2-2017%20Processos%20de%20Participaci%C3%B3%20Ciutadana.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/interventor_D.A.%202470.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/16.%20Supl%C3%A8ncia%20Eva%20Moreno%20Alcalde.%20vacances%20estiu.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/3345-17%2027-6.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/3345-17%2027-6.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/3782-17_AL-VAC.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/18.%20Supl%C3%A8ncia%20Gemma%20Escofet%20Mata.%20vacances%20estiu.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/19.%20Supl%C3%A8ncia%20Eva%20Moreno%20Alcalde.%20vacances%20estiu.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/PROPOSTA000.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/DA.%204360-17%2014-09.pdf
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 Delegacions de Competències de la Secretaria General per delegació de Comissions 

qualificadores de subvencions  

 Delegació de la Secretaria en relació a la delegació d'atribucions i competències del càrrec 

de Secretari de la Taula Tècnica de la Infància de Cornellà [doc.1] [doc2]  

 Delegació d’atribucions per part de l'Interventor General  

 Delegació Signatures de Funcionaris  

 Designació de funcionaris per les convocatòries de les Comissions qualificadores de l'Àrea 

de Gestió Tributària  

 Delegació per signatures d'Edictes Departament de Tresoreria  

 Competències delegades de la Secretaria [doc 1] [doc 2]  

 Suplències Funcionaris Nadal 

 Delegacions de l'alcalde a membres de la Corporació per cobrir la baixa per maternitat de 

la Regidora Sra. Emilia Briones (20/12/2017)  

 Delegació de Secretari General Accidental  

 Delegació signatura funcionaris  

 Competències delegades de la Secretaria [doc 1] [doc 2]  

 Competències delegades de la Secretaria [doc 1] [doc 2]  

 Delegació signatura funcionaris  

 Delegació signatura funcionaris de permís  

 Competències delegades de la Secretaria [doc 1] [doc 2]  

 Delegació signatura funcionaris de permís  

 Competències delegades de la Secretaria [doc 1] [doc 2] [doc 3]  

 Designació de funcionaris titulars de delegacions de Secretaria de les Comissions 

qualificadores de subvencions  

 Delegació de Secretaria en Processos de Participació Ciutadana  

 Delegació signatura funcionaris pel pont 1 de maig  

 Delegació de la Secretaria per altres òrgans col·legiats pel sorteig dels horts Pidelaserra  

 Delegació de la Secretaria pel Jurat del XVI Concurs de Fotografia Amateur de Medi 

Ambient  

 Suplència de Funcionaris titulars de Delegacions de la Secretaria  

 Delegació del Secretari relatiu al Sorteig de les Escoles Bressols del curs 2018-2019  

 Delegació de la Secretaria a funcionaris que assumeixin les seves funcions en òrgans 

municipals de selecció de personal  

 Suplència de titulars de delegació de la Secretaria General  

 Delegació competències de la Secretaria com a Secretari de la Meses de Contractació  

 Delegació de la Secretària per funcionaris designats per les comissions qualificadores  

 Delegació signatura funcionaris per baixes i vacances  

 Designar funcionari per a desenvolupar amb caràcter accidental les funcions de Secretari 

del Consell Municipal de Serveis Socials de Cornellà  

 Designar funcionaria per a desenvolupar les funcions de Secretari del Consell Municipal de 

la Gent Gran de Cornellà  

 Delegació signatura funcionaria per vacances [doc 1] [doc 2]  

http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/7.%20Cultura%20i%20Joventut.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/7.%20Cultura%20i%20Joventut.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/DECRET%204749-17.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/DECRET%204749-17.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/PRP%20DECRET%204749-17.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/DA4751_interv.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/DA_4717-17_28-09.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/Deleg_6-1_Gesti%C3%B3_Tribut%C3%A0ria.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/Deleg_6-1_Gesti%C3%B3_Tribut%C3%A0ria.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/DA_5084-17_%2019-10_TRESOR.PDF
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/DA%205612-17%2020-11.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/PROPOSTA001.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/21.%20Supl%C3%A8ncia%20Eva%20Moreno%20Alcalde.%20nadal.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/DECRET%20ALCALDIA%206075-2017.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/DECRET%20ALCALDIA%206075-2017.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2017/DA_6038-17.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2018/DelegacionsDA263-18_23-01.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2018/DECRET%20ALCALDIA%20300-18%2024-1.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2018/Mod.%209-2018.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2018/DA.%20331-2018%20de%2026-01.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2018/Mod.%2010-2018.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2018/22-Supl%C3%A8nciaMAcedo.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2018/23-Supl%C3%A8nciaEvaMorenoAlcalde.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2018/829-18%2028-02000.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2018/Mod.%2011-2018%20Secretaria.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2018/24.%20Supl%C3%A8nciaEvaMorenoAlcalde.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2018/25.%20Supl%C3%A8ncia%20Jose%20Lucena%20G%C3%B3mez.%20baixa.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2018/DA.%201552-18%2013-04.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2018/DA.%201553-18%2013-04.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2018/8.%20Cultura%20-%20Joventut-%20Cooperaci%C3%B3.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2018/8.%20Cultura%20-%20Joventut-%20Cooperaci%C3%B3.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2018/3-2018%20Processos%20de%20Participaci%C3%B3%20Ciutadana.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2018/26.%20Supl%C3%A8ncia%20Eva%20Moreno%20Alcalde.%20Pont%202.pdf
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Delegacions/2018/2-2018SorteigHortsUrbans.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/9.%20ConcursFotografic.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/9.%20ConcursFotografic.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/27SuplenciaVacancesAPropis.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/3-2018SorteigEscolesBressols.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2-2018SeleccioPersonal.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2-2018SeleccioPersonal.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/28SuplenciaLPGbaixa.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2-MesesContractes.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/10-Cultura.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/30Supl%C3%A8nciaBaixaVacances.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/DA3024-18_chamo.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/DA3024-18_chamo.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/DA3025-18_gentGran.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/DA3025-18_gentGran.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/31Supl%C3%A8nciaVacances.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/32Supl%C3%A8nciaVvacancesEstiu.pdf
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 Delegació signatura dels Edictes per la nova Tresorera Municipal Accidental  

 Delegacions d'atribucions i signatura de la Secretaria General, respecte del Departament 

de Tresoreria Municipal [doc. 1] [doc. 2]  

 Deixar sense efectes la delegació de l'Interventor  

 Delegació signatura funcionaria per vacances  

 Delegació de competències de la Secretària General per la realització de les Comissions 

Qualificadores del dia 5 de novembre de 2018  

 Delegació de competències de la Secretària General per la realització de les Comissions 

Qualificadores del dia 13 de novembre de 2018  

 Modificació delegació de funcions de l'Interventor  

 Suplència de funcionaris titulars de delegacions de la Secretaria (14/11/2018)  

 Suplència per baixa laboral de funcionaris titulars de delegacions de la Secretaria 

(19/11/2018)  

 Delegació de Secretari accidental  

 Delegacions de Secretaria de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries  

 Delegació d'atribucions i signatura de documents de la Secretaria General [Doc 1] [Doc 2]  

 Delegació de la Secretaria per a la convocatòria de les meses de contractació que es 

realitzaran demà dia 29 de gener de 2019  

 Designació de funcionaris titulars de delegacions de la Secretaria, per la realització a les 

meses per establir els admesos i exclosos a les transmissions de parades dels mercats 

ambulants, que es realitzarà el proper dia 5 de febrer de 2019  

 Designació de funcionaris titulars de Delegacions de Secretaria per la Selecció de Personal 

del dia 5 de febrer 2019  

 Delegació signatura edictes a la funcionaria de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat  

 Designació de funcionaris titulars de Delegacions de Secretaria per la Selecció de Personal 

del dia 21/02/2019  

 Suplència de delegacions i signatura de la Secretaria General  

 Delegació signatura secretaria (19/03/2019)  

 Suplència de delegacions i signatura de la Secretaria General (27/03/2019)    

 Suplència de delegacions i signatura de la Secretaria General (08/04/2019)  

 Suplència de delegacions i signatura de la Secretaria General (08/04/2019)  

 Delegació i signatura de la secretària general de la Comissió de Valoració Tècnica- 

Econòmica Pressupostos participatius 2020  

 Delegació i signatura de la secretària general en l'òrgan de selecció de personal  

 Delegació i signatura de la secretària general a les Meses de valoracions de les subvencions 

de les AMPAS (07/05/2019)  

 Delegació i signatura de la secretària general al Sorteigs de les Escoles Bressol 

(30/05/2019)  

 Delegació de la intervenció general - Doc 1 - Doc 2 

http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/DA3929-18%2017-9000.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/DA3963-18%2017-09001.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/DA3963-18%2017-09001.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/Mod12-2018%20tresoreria.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/senseEfectesInterventor.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/33-Suplencia_Laura-vac.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/6-2_PTeGestio_Tributaria.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/6-2_PTeGestio_Tributaria.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/11-Cultura_Casals.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/11-Cultura_Casals.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/Interv-DA4930.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/34-SuplEncia_Nadal_i_altres.PDF
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/35-SuplEncia_baixa_laboral.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/35-SuplEncia_baixa_laboral.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/DA_5447-18_12-12_Secr-Acc.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/37-SuplenciaAcedo.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/MOD_14-Acord.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/MOD_14-Proposta.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/Mod_3-Mesa19.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/Mod_3-Mesa19.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/Mod_4-Mesa19.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/Mod_4-Mesa19.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/Mod_4-Mesa19.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/6-3_PTeGestio_Tributaria.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/6-3_PTeGestio_Tributaria.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/20-7_DelSign_Edictes-Territori.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/Delegacio_Secretaria-Seleccio_Personal.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/Delegacio_Secretaria-Seleccio_Personal.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/Del_Secret_JChacon.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/3-EducacioEOI.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/39-SuplMoreno.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/40-SuplMoreno2.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/41-SuplAcedo.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/4-2019_PressParticipatiu2020.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/4-2019_PressParticipatiu2020.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/4-2019_PressParticipatiu2020.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/5-2019_DelSignatura-GU.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/4-EducacioMeses.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/4-EducacioMeses.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/ORGANITZACIO/DelSignatures/2019/4-2019_Sorteig_EEBB.pdf
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