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1 5257 Substitució arbrat C/Lleó Fontova i 
C/Montserrat Roig

En el número 2 bis del carrer Lleó Fontova y el C/Montserrat Roig hi han plantats Pins que en la convivència dels veïns i propietaris que resideixen 
davants els pins. Preguem es substitueixin els pins per "plantes" i els pins els trasplantin al parc de l´INFANTA Els pins provoquen els següents 
problemes: 1. SALUT • Els nius dels ocells que s’instal·len els pins provoquen fortes olors d’excrements, paparres, puces , mosquits) que poden provocar 
malalties. Destacar la defecació con

Fontsanta-Fatjó Benestar del veïnat poder gaudir dels balcons, Salut: No alergies, NO PERILL FUGUES O 
INCENDIS per intrusió d´arrels, estalvi en reparació de voreres, Menys accidents, disminució en el 
cost de manteniment.

30/04/2017 23:52 Pendent

2 5260 Arreglar rotonda Entrda Av. Baix Llobregat 
/ Ctra. Sant Boi

La rotonda Av. Baix Llobregat / Crta. Sant Boi fa "pena" doncs hi ha plantat en el centre "no se que", alt verd , lleig, MOLT DESCUIDAT, que dificulta 
la visibilitat de la conducció provocant accidents. La rotonda és l´entrada de la ciutat i deuria tenir una molt millor imatge.

Cornellà (tot el municipi) - Facilita la conducció ... Augmentar visibilitat.. - Menys accidents - Millor imatge. 30/04/2017 23:52:27 Pendent

3 5217 San Vertical (Jardín Vertical) Creación de un jardin vertical en la pared del colegio San Ildefonso con el interbloque de la calle Buganvilla. Sant Ildefons Tria varias funciones: educativa, decorativa, reductora de, medioambiental e impedir el vandalismo 
de grafitis en dicha pared. Si funciona y los resultados son satisfactorios se podra realizar en más 
zonas con problemas similares.

30/04/2017 23:07 Pendent

4 5220 Solar Bus (Cubierta solar) Creación de un proyecto de cubierta solar autosuficiente para iluminar la estación de autobuses (plaza de la Llibertat junto juzgados) y posible punto de 
carga para vehiculos municipales electricos.

Centre Serian unas instalaciones que darian ejemplo de la utilización de energia solar en un proyecto real. 
Se produciria un ahorro energetico en la iluminación de la instalación mediante acumuladores y 
posible gran utilidad para los vehiculos electricos de la flota del ayuntamiento.

30/04/2017 23:07 Pendent

5 5209 Remodelació i acodicionament de les voreres 
del carrer Ametller

El carrer Ametller té unes voreres molt estretes i en molt mal estat de conservació. Sovint furgonetes que no poden aturar al carrer Rubió i Ors ho fan al 
carrer Ametller, contribuint a malmetre encara més les voreres que, en alguns trams, fins i tot han desaparegut. Al carrer hi viu gent gran que té 
dificultat per moure´s amb comoditat i seguretat pel carrer. Hi ha perill de patir accidents. D´altra banda, molts veïns es troben amb la porta de casa 
bloquejada per automòbils que aparquen damunt

Centre El carrer Ametller és singular.Té unes cases que formen part del patrimoni històric de la ciutat de 
Cornellà . Cal protegir el carrer i les persones que hi viuen i que troben dificultats a l´hora de moures-
s´hi amb seguretat.

30/04/2017 20:55 Pendent

6 5202 SOTERRAMENT DE LA XARXA 
ELÈCTRICA SOSTINGUDA EN PALS DE 
FUSTA ALS CARRERS RAMONEDA, 
ERMENGOL GOULA, FREDERIC SOLER 

Actualment aquests carrers del Barri la Gavarra presenten una xarxa elèctrica sostinguda en part per pals de fusta. Els cables de la xarxa van de pal en 
pal i en determinats trams fent zigues-zagues d’una façana a una altra sobre la calçada. Són línies de baixa tensió.

La Gavarra El soterrament de línies elèctriques respon bàsicament a la intenció de fer més agradable el paisatge 
urbà d’un dels barris més densament poblats de la ciutat. El soterrament fa que la xarxa elèctrica 
guanyi robustesa i fiabilitat i s’eviten problemes que poden provocar el vent i altres fenòmens 
meteorològics adversos Els pals de fusta dificulten l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda. 

30/04/2017 20:06 Pendent

ERMENGOL GOULA, FREDERIC SOLER 
I VISTALEGRE

meteorològics adversos Els pals de fusta dificulten l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda. 
El fet que la trama urbana d’aquests carrers presenti unes voreres molt estretes fa que a presèn

7 5205 REMODELACIÓ I ACONDICIONAMENT 
DE LES VORERES DEL CARRER 
AMETLLER

Carrer del Barri Centre on el conjunt d’elements arquitectònics del mateix són protegits pel catàleg de Patrimoni Arquitectònic de la ciutat. Presenta unes 
voreres molt estretes i en molt mal estat de conservació degut al pas del temps i a l’estacionament de vehicles pesats a sobre de les mateixes.

Centre La manca d’estacionament del carrer Rubió i Ors, fa que hi hagi una certa presència de vehicles que 
no podent-se aturar al referit carrer ho facin al carrer Ametller, estacionant damunt les voreres del 
mateix fet que ha contribuït a malmetre les voreres. En alguns trams, han desaparegut. És un carrer 
on hi viu gent gran, i que presenten certa dificultat per moure´s amb comoditat i seguretat pel carrer 
fruit de l’estat en que es troben. Sovint els veïns es troben amb la porta de casa bloquejad

30/04/2017 20:06 Pendent

8 5186 un rio bonito Colocación de bancos para el descanso de personas que pasen por el rio, saneamiento y limpieza del lateral del rio (terraplén). acondicionamiento similar 
a las poblaciones colindantes.

Riera A todas las personas que les guste la naturaleza. 30/04/2017 19:35 Pendent

9 5179 ESPORTS DE PLATJA A CORNELLÀ Crear un espai o acondicionar un en desús amb pistes de volei platja amb sorra artificial per apropar l’activitat física (volei, tennis…) i la platja a tots els 
ciutadans de Cornellà.

Cornellà (tot el municipi) - Ofereix als ciutadans de Cornellà un nou esport atractiu i molt complet de platja que aporta 
diversió i grans beneficis per a la salut. També apropa la pràctica esportiva a aquells nois, noies i 
jovent que volen fer un esport sense necessitat de competir oficialment , és a dir, jugar per a gaudir. 
A més, facilita la continuïtat en l’activitat esportiva d’ aquells joves que un dia van abandonar la 
competició per motius personals o esportius. - Les escoles, clubs i entitats del barri o municip

30/04/2017 19:07:21 Pendent

10 5172 Pista de futbol i basquet de Plaça Europa Reformar les zones colindants de la pista de futbol i de basquet de la plaça Europa, possant formigó de la mateixa manera que es va fer a la plaça de Sant 
Ildefons. Amb l´objectiu d´eliminar les cabitats existents on es generen residus de tot tipus i d´eliminar perills per els més petits.

Sant Ildefons En l´actualitat suposa un perill pels nens que accedeixen a la zona per mitjà d´escalada i jugen en 
una zona que no está habilitada per a tal fí. En general la ciutat de Cornellà pot contribuir més al 
civisme a mesura que veu la seva ciutat en bones condicions. Donar una imatge millor de la ciutat en 
quant a neteja, ja que aquests forats suposen un cumul d´ampolles que degraden el barri.

30/04/2017 18:23 Pendent

11 5158 Medio ambiente y salud publica Limitacion de circulacion de vehiculos altamente contaminantes (anteriores a euro3) por las calles vecinales, especificamente con motores diesel. 
Objetivo reducir las particulas contaminantes que afectan a la salud.

Cornellà (tot el municipi) Mejora de la salud y riesgos para los ciudadanos 30/04/2017 18:17 Pendent

12 5161 Trafico de camiones Restriccion de la circulacion de camiones de mas de 7500 kg por las calles vecinales, asi como la obligatoriedad de usar las zona de carga/descarga para 
sus servicios y no aparcar en zonas para uso de vecinos (zona industrial o parking)

Cornellà (tot el municipi) Mejora de la movilidad y seguridad del trafico 30/04/2017 18:17 Pendent

13 5150 Calidad ambiental. Descongestion de la 
circulación Avenida Baix Llobregat

Desviación de la circulación por carretera posterior al estadio y creación de zona verde para los vecinos. Riera Mejora de de la calidad del aire y mejor acceso para las personas 30/04/2017 13:55 Pendent

14 5143 Terrenos próximos a Can Bagaria Alrededor de Can Bagaria hay unos terrenos baldíos en los que hay fábricas abandonadas ocupadas que dan muy mala imagen al barrio del Pedró y a la 
ciudad. En estos podría llevarse a cabo la construcción de algún equipamiento municipal, como una biblioteca o un polideportivo.

El Pedró Esta propuesta beneficiaría mucho a Cornellà porque aportaría más equipamientos municipales y 
mejoraría su imagen, que actualmente es de abandono.

30/04/2017 13:24 Pendent
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15 5146 Reforma descampado calle Ripollès Junto a la calle Ripollès hay un descampado lleno de vegetación y una fábrica abandonada desde hace muchos años. Debería arreglarse estos terrenos y 
hacer equipamiento municipal, ya que no da una imagen buena de la ciudad.

El Pedró Esta propuesta beneficiaría inmensamente a la ciudad, pues esta parte de Cornellà está muy 
abandonada, carece de equipamientos municipales como biblioteca o CAP, y además ofrece muy 
mala imagen.

30/04/2017 13:24 Pendent

16 5127 Escales Mecàniques i manteniment del 
passatge Vil·la Júlia.Connexió Barri Centre-
Gavarra

El passatge Vil.la Júlia i les escales que hi ha al costat del tanatori (considero que segueix sent Vil·la Júlia, doncs no hi ha nom per identificar-les ) , és 
un pas molt emprat diàriament per persones de tot tipus que canvien de barri per qüestions de feina, d´anar a l´escola i/o institut Esteve Terrades,... a 
totes hores. La proposta consta de dues parts: La primera col·locar una escala mecànica de pujada i de baixada entre el tanatori i l´escala d´esglaons, de 
baix consum, que s´actives q

Centre Aquesta proposta pot benefeciar a tot tipus de gent, en especial a la gent gran o mares i pares que 
acompanya als seus nèts o fills per anar a les escoles i institut del Barri Gavarra. També beneficiaria 
a d´altres persones de movilitat reduïda o que fan ús diari per motius laborals principalment. Són 56 
escales de pujada més les del passatge unes 20 i es fa molt feixuc pujar-les, sobretot a l´estiu i en 
hores centrals del dia.

30/04/2017 12:39 Pendent

17 5120 Ombres als patis de les escoles La gran majoria d´escoles de Cornellà tenen patis molt grans i molt d´espai per a jugar, sobretot a pilota. Això és un guany pels nens/es de la nostra 
ciutat. No obstant, hi ha molt alumnat que vol jugar a altres coses, i quan arriba la calor, busquen ombres però costa trobar-les. Aquest és un exemple de 
les escoles de l´Abat Oliba o l´Areny (grades). La nostra proposta és col·locar-hi unes reixetes de roba negra que no deixa passar el sol però si l´aire, i així 
poden estar més fresquets mentre

Cornellà (tot el municipi) La col·locació de reixetes negres beneficia als nens i nenes de Cornellà, i es una millora de qualitat 
educativa, doncs l´alumnat no estarà tant cansat i amb mals de cap quan entren a les classes (on 
també fa molta calor)

30/04/2017 12:28 Pendent

18 5123 Lavabos públics als parcs En la majoria de paisos europeus hi ha lavabos als parcs públics. Si n´hi haguessin lavabos de construcció (no mòbils) a diferents parcs públics grans, 
com ara el parc de la Ribera o el parc de la Infanta, on molta gent hi va a passejar s´evitaria que molts infants fessin servir arbres i acabi fent mala olor a 
tot arreu. El parc és de tots i entre tots l´hem de cuidar.

Cornellà (tot el municipi) La construcció de lavabos públics implicaria una millora cívica, moral i educativa, doncs 
s´ensenyaria des de petits que els arbres no és on correspon fer les necessitats de cadascun.

30/04/2017 12:28 Pendent

19 5105 Mejora carriles bici Instalación de sistemas para la reducción de velocidad en los carriles bici que tienen piente descente pronunciada. En los últimos años hemos pasado de 
situaciones en los que los ciclistas eran atropellados por coches a situaciones donde los peatones son atropellados por ciclistas. Dado que el riesgo más 
alto se da en los seros descentes pronunciados creo que habría que evaluar cómo se puede forzar la reducción de velocidad en esos tramos.

Cornellà (tot el municipi) Creo que se puede mejorar la seguridad para los peatones al circular por las aceras. 30/04/2017 11:15 Pendent

20 5091 Acceso directo al rio y mejora del paseo 
tramo Cornella desde Fonsanta-Fatjó

Somos Llobregat pero vivimos de espaldas al rio. Es agradable pasear por sus orillas pero el tramo entre S.Joan y el campo del Espanyol está descuidado. 
Desde Fatjó/Fonsanta tenemos que ir a S.Joan o a la pasarela junto a Delfos para poder acceder. Se necesita un paso intermedio regulado por semáforo 

Fontsanta-Fatjó Cambiando la relación de la ciudad con el rio ya que así fomentamos y facilitamos el uso de nuevas 
vías verdes para los ciudadanos. Redunda en una mejora de la mobilidad sostenible de nuestra 

29/04/2017 22:00 Pendent20
tramo Cornella desde Fonsanta-Fatjó Desde Fatjó/Fonsanta tenemos que ir a S.Joan o a la pasarela junto a Delfos para poder acceder. Se necesita un paso intermedio regulado por semáforo 

(pulsador) para facilitar el cruce de la carretera y una vía peatonal y ciclista desde, por ejemplo, Can Suris hasta el rio y mejorar el tramo de las márgenes 
del rio a su paso por Cornellá.

vías verdes para los ciudadanos. Redunda en una mejora de la mobilidad sostenible de nuestra 
ciudad.

21 5094 Distintivo de vehículo de Cornella para 
movilidad días de partido

Dificultades para moverme con vehículo particular por mi ciudad los días de partido. Vivo en Fatjó e intento hacer mis compras en Cornellá fomentando 
la economía de nuestra ciudad. Termino por comprar en otras poblaciones huyo de Centro y Riera los días de partido. La idea es distribuir distintivo a los 
vecinos que pagamos nuestros impuestos de vehículos en Cornellá que nos permita movernos por lugares habituales sin tener que discutir en cada cruce 
con la policía o los encargados de controles.

Cornellà (tot el municipi) Movilidad interior y fomento de la economía interior los días de actos y actividades en campo RCD 
Espanyol.

29/04/2017 22:00 Pendent

22 4996 Mobiliario urbano y arbolado en el parque 
entre estación e Inst. Francesc Macià

El parque situado antes de llegar a la estación y al lado del instituto Francesc Macià esta completamente desangelado (a pesar de que actualmente se esta 
construyo un Skate Park). La idea seria introducir nuevo mobiliario urbano (tal como columpios) así como nuevo arbolado y nuevas especies vegetales. 
Así dejaría de tener el aspecto de "parque provisional" que tiene a día de hoy.

La Gavarra Esta zona esta prácticamente sin uso pero tiene mucho potencial. 29/04/2017 20:12 Pendent

23 4999 Arreglar aparcamientos del antiguo campo 
de futbol

Actualmente hay zonas del aparcamiento que quedaron del antiguo campo de futbol (una antigua rampa así como una puerta) que actualmente se utilizan 
para armar lio y acaban siempre llenas de botellas (así como las zonas de alrededor). Sería mejor eliminar esa zona, así como las gradas o las zonas que 
se utilicen indebidamente.

La Gavarra Ese aparcamiento al aire libre acaba siempre lleno de cristales y de suciedad por culpa de la gente 
que se reúne en esos rincones.

29/04/2017 20:12 Pendent

24 4988 Habilitem la Plaça Josep Tarradellas! El projecte es centra en la millora i adequació dels espais i equipaments de la plaça Josep Tarradellas del barri del Pedró, fent incís en els espais de joc, 
infraestructures i equipaments del parc (ombres i punts d´aigua).

El Pedró Penso que es una millora que pot aportar molta més qualitat en el temps de lleure dels infants del 
barri així com de les seves famílies. Facilitar punts d´aigua així com punts d´ombra de cara a l´estiu, 
aportarà molta més viabilitat a la "vida" de la plaça.

29/04/2017 18:45 Pendent

25 4991 Remodelació de la façana de l´esplai Mowgli Projecte de remodelació de la façana de l’esplai Mowgli com edifici significatiu del barri del Padró. Realitzant, juntament amb la FAC (Factoria d’Arts 
de Cornellà) un mural en una de les parts de la façana i pintar les altres parts d’aquesta per tal de tapar els graffitis que s’hi ha anat fent durant els anys.

El Pedró La remodelació de la façana pot aportar més netedat al barri del pedró així com visibilitat, tant de 
l’esplai Mowgli com de la plaça Josep Tarradellas.

29/04/2017 18:45 Pendent

26 4980 Carril bici Fer una xarxa de carrils bici que connecti, com a mínim, els equipaments de la ciutat, el transport públic i els centres educatius.. Hauria de ser una xarxa 
segura pels ciclistes i amb continuïtat, no feta a pedaços.

Cornellà (tot el municipi) Facilitaria un tipus de transport sostenible i hàbits de vida saludables. 29/04/2017 18:17 Pendent

27 4983 Millorar la il·luminació del carrer del 
Futbol, al costat del PELL

Els fanals que hi ha ara al carrer del Futbol són molt alts i queden tapats pels arbres, de manera que la il·luminació a la zona és deficient. Convindria 
millorar la il·luminació a peu de carrer (un exemple pot ser la part més nova del carrer Joan Maragall). Amb més il·luminació també milloraria la 
sensació de seguretat, ja que és una zona d´aparcament habitual pels usuaris i usuàries dels equipaments esportius i a la nit és força solitària.

Riera Milloraria la sensació de seguretat. 29/04/2017 18:17 Pendent

28 4972 Instal·lació de pantalles d´insonorització Les finestres de l´escola Martinet que queden a prop de la ronda no es poden obrir degut al soroll , per això proposo que s´instal·lin pantalles Almeda Tota la comunitat educativa es beneficiarià d´haver de patir menys soroll i podran estudiar i treballar 29/04/2017 18:11 Pendent28
Ronda de Dalt (escola Martinet) d´insonorització com les que hi ha un mica més avant direcció Hospitalet. en un entorn més saludable i menys estressant. A més, no és un inversió que només benficiï al barri 

d´Almeda, sinó també a la resta del municipi perquè som moltes les famílies d´altres barris que 
porten els nostres fills a aquesta escola.

29 4958 Parc Plaça Catalunya (sorral i resta de plaça 
tancada pels infants)

Reomplir el sorral i la resta d´espai tancat que té el parc infantil de la Plaça Catalunya amb sorra ja que s´ha la portat l´aigua deixant al descobert el 
ciment on estan els tobogans i gronxadors.

La Gavarra Fent que els infants puguin jugar amb la sorra i evitar els perills de cops amb el ciment. 29/04/2017 15:40 Pendent

30 4961 Seguridad al salir de l´escola bressol 
Lindavista

Poner un valla delante del l´escola bressol Linda Vista que haga q no puedan cruzar la calle los pequeños La Gavarra Evitar el peligro que tienen los pequeños que ya caminan cuando salen de l´escola bressol Linda vista 29/04/2017 15:40 Pendent
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31 4950 Boletín informativo ambiental Instalación de medidores ambientales Municipales continuos de todo tipo de exposiciones,(Metales pesados,Ruidos,Humos,CEM,microparticulas,etc) en 
aire,agua,tierra sobre los humanos y publicación trimestral.

Cornellà (tot el municipi) Servir de incentivo para el resto de Municipios creando una mayor y más unida conciencia medio 
ambiental al vecino y al representante político,conscientes de que la Contaminación no tiene 
fronteras .

29/04/2017 15:30 Pendent

32 4953 Conexión a Internet por fibra óptica en 
colegios

En base a diferentes informes y adhesión del Municipio a la res. 1815, los niveles a CEM han de ser reducidos tanto como sean posible. Cornellà (tot el municipi) Eliminación progresiva sin pausa de las exposiciones a escolares de miles de horas a CEM del WIFI 
al cambiarlo por conexión a fibra óptica.

29/04/2017 15:30 Pendent

33 4934 degradacion zonas ajardinadas C/Caoba y 
adyacentes

Desde hace tiempo se esta observando que las zonas ajardinadas de caoba y alrededores,se han convertido en un pipican y se ha quemado la hierba con 
los orines y excrementos de los animales, con el agravante que hay un pipican a menos de 100 metros.

Sant Ildefons limpiando la cara a esta zona, tradacionalmente degradada y sucia 29/04/2017 13:17 Pendent

34 4937 Cambio de contenedores de reciclaje de 
papel y carton

dichos elementos tienen una abertura muy pequeña y con unos cepillos que suelen estar mojados y sucios Cornellà (tot el municipi) estimularia elreciclaje, ya que mucha gente por no esuciarse, no recicla 29/04/2017 13:17 Pendent

35 4926 degradacion zonza ajardinada C/ Caoba y 
adyacentes

Desde hace tiempo en las zonas ajardinadas de la calle Caoba y alrededores, se ha producido una degradación , debido sobre todo todo a su uso como 
pipican, quemando las plantas y arboles y con un olor insopor . Seria conveniente dificultar el acceso a los animales , ya que existe un pipican cerca

Sant Ildefons Pues limpiar literalmente la imagen de la zona, ya que da impresion de abandono y existe un alto 
nivel de incivismo

29/04/2017 13:09 Pendent

36 4929 Sustitucion de contenedores de plastico y 
papel

susodichos contenedores tienen en al abertura unos "cepillos" por los que tienes que pasar la mano , para introducir los reciclados y muy a menudo estan 
sucios y mojados, con lo cual es antihigienico e incomodo,aparte de ser muy estrecha la abertura

Cornellà (tot el municipi) La higiene y estimularia el reclicaje 29/04/2017 13:09 Pendent

37 4918 NOU ESPAI DE REUNIONS I 
FORMACIONS AL CAMP MUNICIPAL 
DE FUTBOL DE SANT ILDEFONS

Actualment el Camp Municipal de Futbol dóna servei a més de 400 jugadors/es mitjançant la gestió de l´entitat U.E. Sant Ildefons. Aquesta entitat ha 
crescut en els darrers anys i no pot acabar de desenvolupar tot el seu potencial per no disposar d´un espai on poder fer reunions, recepcions, formacions, 
entrevistes amb pares i mares, i altres activitats i projectes socials. Com a entrenador d´aquesta entitat i professional del món de l´educació entenc que 
disposar d´un espai construït i equipat

Sant Ildefons Disposar d´un nou espai per a poder desenvolupar activitats formatives del món de l´esport i del 
futbol concretament al barri de Sant Ildefons un barri marcat per una important manca 
d´equipaments socio-culturals però que està revertint aquesta situació gràcies a la nova biblioteca i a 
nous espais que es poden desenvolupar. Aquest espai no només podrà donar servei al món de l´esport 
sinó que pot ser un centre per a formacions i reunions d´entitats socials de diferents àmbits 
especialment educ

29/04/2017 12:40 Pendent

38 4911 Pacificació plaça Marsans Fer plataforma única en tot l´entorn de la plaça Marsans (Mercat) per convertir-la en una zona pacificada de tràfic rodat. La intervenció suposaria 
urbanística que podria permetre una reactivació comercial de la zona comercial tant de la pròpia Plaça com dels carrers adjacents.

La Gavarra La recuperació de l´espai públic per a vianants crear un benefici pels seus residents, redueix 
contaminació i inicia un procés de canvi d´hàbits que millora la salut. La supressió de tràfic aquest 

29/04/2017 10:41 Pendent38
urbanística que podria permetre una reactivació comercial de la zona comercial tant de la pròpia Plaça com dels carrers adjacents. contaminació i inicia un procés de canvi d´hàbits que millora la salut. La supressió de tràfic aquest 

sector no ha de generar problemes de circulació, ni tampoc d´aparcament. L´intervenció es sostenible 
i permet poder iniciar una pacificació del tràfic en tot el barri

39 4914 Pacificació del tràfic en el carrer Atmeller Es tracta d´urbanitzar aquest carrer, a través d´una plataforma ùnica. El carrer necessita d´una intervenció.Actualment ja està molt pacificada, però no 
dóna gust passejar per aquesta malgrat que es molt agradable el seu trajecte. La intervenció podria permetre la instal.lació de gerdineres o petits arbres 
que milloren encara més el seu entorn

Centre Eliminaria els problemes de tràfic i estacionament temporal. i convertiria el carrer en un espai més 
agradable per transitar peatonalment.

29/04/2017 10:41 Pendent

40 4903 Millora plaça Galícia (davant centre educatiu 
El Pilar)

La quantitat de mobiliari de joc infantil és insuficient pel número de famílies amb infants que el fan servir. S´hauria de repondre els que es retiren i, a 
més a més, tenir present la franja d´edat fins els 9-10 anys (petit rocòdrom, jocs d´equilibri, "Twister" al terra, etc.) , ja que l´actual només s´adapta a 
edats entre els 0 i 3 anys aproximadament. Es imprescindible posar talls o similars sobre la zona de jocs infantils que facin ombra per les hores de més 
calor. Actualment només hi ha so

Sant Ildefons Facilitant que les famílies de la zona i del centre educatiu adjacent no s´hagin de desplaçar a altres 
parcs de la ciutat on s´ubiquen zones infantils de més qualitat i que responen a franges d´edat més 
diverses.

29/04/2017 10:31 Pendent

41 4896 Vigilancia Guardia Urbana Anar a peu per detectar tot tipus de infraccions . Cornellà (tot el municipi) Gaudiria la ciudadanía de una citat ver viure mijor al carrer. 28/04/2017 19:26 Pendent

42 4889 PICTARTS EDUCA AL CARRER Projecte de penjar plaques als carrers de la ciutat amb formes de Pictogrames Arasaac i altres dibuixos artístics que reprodueixin els Pictogrames que es 
fan servir per a les persones amb TEA (Trastorn de l´Espectre Autisme) que facilita la identificació d´establiments comercials i equipaments públics i 
sensibilitza sobre el fet de l´Autisme com a Ciutat Educadora i en facilita la identificació visual de les nenes i nenes amb TEA (pensadors visuals) i sense 
i persones adultes, que trobem plename

Cornellà (tot el municipi) Demostrant des del carrer que s´aposta per la sensibilització en la diversitat i diferències 
d´aprenentatge d´una manera pràctica, creativa i visual. Educant a la ciutadania en valors com a 
Ciutat Educadora.

28/04/2017 18:17 Pendent

43 4892 Tots llegim Promoure l´ús de pictogrames, imatges visuals i llibres amb llenguatge fàcil i lletres grans a les biblioteques de la ciutat per als infants amb diferents 
aprenentatges siguin amb diagnòstics (com per exemple, dislexia, TDH o TEA Trastorn de l´Espectre de l´Autisme, etc) o simplement que presenten més 
dificultats per a la lectura i comprensió, que acostin a la biblioteca als que més necessiten aprre a llegir i millorar la seva comprensió ja que és una porta 
d´accés universal a coneixements. H

Sant Ildefons Tenim biblioteques a les escoles i unes biblioteques a la ciutat molt ben equipades que funcionen 
molt bé. Hi ha molts usuaris de totes les edats. Però crec que s´ha d´ampliar l´oferta als que no hi van 
tant a la biblioteca, concretament als infants amb més dificultats per a la lectura, per a que ho puguin 
treballar acompanyats de la familia o puguin accedir-hi les famílies per trobar lectures i materials 
més adequats, així com persones adultes que están aprenent o tenen dificultats. La bibl

28/04/2017 18:17 Pendent

44 4881 bicicletas para uso en can mercader poner bicicletas para pasear por el parque, Almeda creo que seria una inversion pq se podria poner un precio sinbolico 1e. 28/04/2017 17:26 Pendent

45 4884 cami del riu poner bicicletas de paseo en la entrada a el circuito ya que la gente se motivaria a visitarlo mas es un espacio de naturaleza que tenemos en cornella. y no 
todo el mundo tiene bici..

Riera aeligualque en can mercader se puede poner un preciosimbolico de 1 e y creo que es una inversion 
para la ciudad

28/04/2017 17:26 Pendent

46 4866 AMPLIACIÒN DEL PÀRKING DE LA 
ESTACIÒN DE LA RENFE

HOLA, CREO QUE TENDRÌAN QUE AMPLIAR EL PÀRKING DE LA ESTACION DE RENFE DE CORNELLÀ, POR QUE TANTO YO COMO 
MUCHOS VECINOS CREEMOS QUE ES MUY PEQUEÑO, YA QUE MUCHAS PERSONAS DEJAN EL COCHE EN EL PÀRKING DE LA 
ESTACIÒN PARA IR EN TREN A TRABAJAR, CON LA CONSECUENCIA QUE LOS VECINOS DE LOS ALREDEDORES CADIA DIA NOS 
CUESTA MAS TRABAJO APARCAR NUESTROS COCHES. CONTANDO QUE YA NOS QUITARON MUCHO APACARMIENTO ,HACIEN EL 
CARRIL BICI.A

Centre CREO QUE PUEDE BENEFICIAR MUCHO POR QUE A SI, ANIMAMOS A QUE LOS 
VECINOS DE CORNELLÀ COJAN MAS EL TREN, YA QUE SI TIENEN UN PÀRKING 
GRATUITO MAS AMPLIO, MUCHOS VECINOS DE CORNELLÀ, QUE TENGAN QUE 
DESPLAZARSE CON COCHE HASTA LA ESTACIÒN DE CORNELLÀ, LO HARÀN 
SABIENDO QUE TIENEN MAS PLAZAS PARA DEJAR SUS VEHICULOS ESTACIONADOS.

28/04/2017 16:23 Pendent
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47 4859 Millora parcs infantil i instal·lació de cautxú 
a terra

Millorar les àrees de jocs infantils, instal·lar cautxú a terra. Cornellà (tot el municipi) Instal·lant cautxú a terra evitaria els basals d´aigua que s´originen quan plou, és molt més net i com 
a paviment tou, evitat cops i relliscades. Aquesta proposta beneficiaria a tots els nens i nenes que 
vulguin anar a parcs infantils sense necessitat d´embrutar-se i sobretot de fer-se mal amb les 
possibles caigudes.

28/04/2017 16:16 Pendent

48 4852 La EDUCACIÓN es cosa de TODOS Proyecto orientado a incrementar y potenciar los recursos educativos a disposición de los colegios y centros de formación de Cornella. La visión del 
proyecto es eliminar el “no tenim més recursos” de un sector tan clave como el de la educación. Tenio en cuenta la disponibilidad limitada de medios en 
los centros educativos de la ciudad y los pequeños proyectos individuales, puntuales, ... de colaboración que ya se llevan a cabo en los centros. Se trataría 
de organizar de forma global a nivel d

Cornellà (tot el municipi) El proyecto puede beneficiar a la ciudanía tanto desde la perspectiva de su finalidad (mejora de la 
educación) como desde la visión de los medios a emplear (valor de la colectividad). El proyecto 
mejoraría la calidad de la educación en Cornellà promovio valores como la capacidad de 
colaboración, la reciprocidad , la implicación, la integración, la diversidad, etc. En la medida en que 
proporciona experiencias de participación y cooperación, será una fuente de producción de capital 
social. Asi

28/04/2017 14:59 Pendent

49 4855 Barreras verdes El proyecto consistiría en identificar los puntos de mayor polución de la ciudad tales como los colindantes con la Ronda y vías rápidas, y seguidamente 
"instalar" barreras verdes (árboles, árbustos, ..). Una de las zonas que es más clara es la zona de St.Ildefons y Almeda donde la Ronda es claro que está 
emitio a la Ciudad ruidos y polución ante los cual parecería adecuado fomentar la plantación de barreras naturales.

Cornellà (tot el municipi) El proyecto contribuiría no solo a mejorar el entorno "natural" sino además a generar una sensación 
de "Cornellà em cuida".

28/04/2017 14:59 Pendent

50 4844 Fosas y tuberías bajo pisos y portales En algunos portales, hay fosas, tuberías municipales que atraviesan, llevan las tuberías de unas calles a otras. En la zona de Gavarra, nada más entrar en 
algunos portales, bloques de piso, a menudo, se respira un olor muy fuerte , asfixiante, que a veces penetra en los pisos, en el lavadero, en los baños y en 
las habitaciones. En algunos bloques, al instalar el ascensor, la fosa quedó abajo, pero así y todo, a menudo hay un olor tan fuerte que muchos vecinos 
prefieren no coger el ascensor.

La Gavarra Ambiente más respirable, gente más sana y feliz. Se mejoraría la canalización, se evitarían embozos, 
atascos... este problema no afecta sólo a un portal ni dos. Afecta a vecinos de la Avenida Salvador 
Alle, a los de la plaza Lindavista...Aire más saludable, mejora en el ambiente para todos los 
ciudadanos pues a veces (sobre todo cuando llueve) ese olor está por toda la zona. Es asfixiante.

28/04/2017 13:27 Pendent

51 4847 Calidad del aire en Gavarra, pipican y 
grafitis

Instalar un pipican en Avenida Arquitecte Calzada y poner cartelitos en plaza Lindavista (un sitio que se supone es de disfrute para niños) recordando 
recoger las caquitas de los perros y a ser posible que no hagan pipi en las fachadas de la gente ni en el arenal donde los niños juegan. Todos los portales 

La Gavarra Mejorando la imagen de la ciudad, mucha gente baja en la parada de metro Gavarra. Es un portal de 
venta de imagen de nuestra ciudad a los ciudadanos de Barcelona y otras poblaciones. La primera 

28/04/2017 13:27 Pendent51
grafitis recoger las caquitas de los perros y a ser posible que no hagan pipi en las fachadas de la gente ni en el arenal donde los niños juegan. Todos los portales 

cercanos al metro de Gavarra (un sitio tan y tan transitado) están deteriorados por los pipis de los perros. Los portales 2,4,6,8 siempre tienen marcas de 
pipis y no es difícil salir del metr

venta de imagen de nuestra ciudad a los ciudadanos de Barcelona y otras poblaciones. La primera 
imagen es la que queda. Y desde luego, bajarse en el metro de la Gavarra a veces no deja buen 
recuerdo. Pero además, eliminar el pipi de las fachadas y la caquitas de la acera, es salud para todos.

52 4828 Wifi Wifi a tots el barris, en llocs de seguritat Cornellà (tot el municipi) 28/04/2017 12:34 Pendent

53 4821 Parque deportivo Hacer parque con maquinaria para todas las edades para hacer deporte y ejercitar cualquier parte del cuerpo con colocación de árboles de gran 
envergadura para que den sombra con sus asientos correspondiente ( En esquina Ctra.D´Esplugues con Carrer de Sevilla ) que actualmente está 
abandonado y podría incorporarse a la plazoleta que ya existe

Centre A toda la gente de todas las edades en especial también gente mayor que además de andar ejercitan 
otras partes del cuerpo con la maquinaria adecuada

28/04/2017 12:06 Pendent

54 4824 Restauración de puente elevado tren Restauración del puente elevado ya que en la actualidad se encuentra en malas condiciones con escalones peligrosos y barandas a nivel inadecuado más se 
podría poner ascensor para gente discapacitada

Centre Siguio una ruta más corta y recta para ir? al centro ya que en la actualidad la gente que baja por 
carretera de Esplugues y luego sigue recto por Carrer de Joan Maragall tiene que pasar por ese 
puente si no es que tienes alguna dificultad y está obligado a bajar por el paso inferior

28/04/2017 12:06 Pendent

55 4813 Carril bici Acabar els carrils bici que de sobte s´acaben i millorar els que hi ha. Cornellà (tot el municipi) Beneficiaria els usuaris de bici i els vianants. 28/04/2017 11:30 Pendent

56 4816 Nadal Ampliar el pressupost de nadal (llums, campament de mag maginet...) Cornellà (tot el municipi) Beneficiaria a tots els cornellanencs. 28/04/2017 11:30 Pendent

57 4805 Alcantarillado Cornellá Riera Como cada temporada el olor que despre de las ancantarillas de toda la zona de la Riera es insopor. Riera Considero que eliminar el olor persistente es una prioridad del barrio y beneficia a todos los 
residentes!

28/04/2017 11:27 Pendent

58 4798 Un espai pels més petits a la Plaça de Josep 
Tarradellas

Es proposa reestructurar o reforma el parc de la Plaça de Josep Tarradellas, ja que hi ha molt espai disponible, però no gaire ben aprofitat. Actualment la 
plaça té dues zones amb un parc infantil pensat pels més grans i un pels més petits (això està molt bé), a més d´unes taules de PIM-POM i una zona 
d´esplanada. El que es proposa és millorar la zona dels més petits, aprofitant tot el que hi ha actualment, ja que té algunes carències: 1- No hi ha ombra 
per l´estiu. A altres parcs hi ha com une

El Pedró Crec que la proposta pot beneficiar a Cornella fent que els seus espais siguin més accessibles per a 
totes les persones i families, incloent-hi els més petits.

28/04/2017 11:23 Pendent

59 4791 Carril bici des de l´intercanviador (Renfe-
Metro-Tram) fins 
Splau/WorldTradeCenter/Fira/CanMercader

Hi ha moltes persones que treballen a Cornellà i venen en cotxe perquè els seus llocs de feina no tenen bona combinació amb el transport public. Podria 
existir un carril-bici -en calçada i segregat- que fes els recorreguts als centres laborals principals des de l´estació de l´intercanviador (Renfe-Tram-Metro). 
Des d´aquest punt, les persones es podrien desplaçar en bici per anar a treballar al WTC, a l´Splau o al Camp de l´Espanyol.

Cornellà (tot el municipi) Si volem reduir la contaminació per trànsit rodat a la ciutat (atmosfèrica i acústica), millorar la 
qualitat de l´aire que respirem i la salut dels habitants de Cornellà, l´existència d´una xarxa segura 
de carril bici per a trajectes laborals (i no només per oci) és imprescindible.

28/04/2017 11:09 Pendent

60 4794 Ajudes a l´aïllament energètic per pisos 
individuals (rehabilitació interior)

Crear ajudes econòmiques per a l´aïllament energètic per a pisos individuals. Si un propietari vol millorar l´eficiència energètica de l´envolvent del seu 
pis ha de convèncer a tota la comunitat per intervenir en la façana de tot l´edifici i resulten obres llargues, complexes I d´alt pressupost. Les parets i terres 
dels pisos es poden aïllar des de l´interior, engruixint-los, detectant filtracions i canviant tancaments. Això permetria millorar la certificació energètica 
del pis objectivament

Cornellà (tot el municipi) Permetria reduir el còmput global d´emissions de CO2 de la ciutat i el cost de la factura energètica 
domèstica dels habitants. També podria activar el sector de la construcció local amb intervencions 
orientades a petits industrials. I l´existència dels ajuts podria animar a aquells habitants que volen 
millorar l´eficiència energètica del seu pis però es troben amb l´oposició de la comunitat on viuen,

28/04/2017 11:09 Pendent

61 4783 Dona, alimentació i pensament Xerrades i tallers pràctics per mantenir un equilibri entre com ens alimentem, com ens guia la industria alimentària, com ens marquen les nostres 
cultures, arrels... i com poder mantenir els nostres objectius i valors mitjançans una alimentació saludable

Cornellà (tot el municipi) Donarem a conèixer les possibilitats que tenim a Cornellà per gaudir d´una alimentació pràctica, 
coherent i saludable propera a totes les economies, per a totes les dones cornellanenques.

28/04/2017 11:07 Pendent
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62 4786 Can Maragall. Centre culinari de Cornellà Conversió de Can Maragall en un centre multicultural basat en la cuina en totes les seves formes: tallers de cuina per temàtiques, per edats, per estats 
fisiològics xerradas sobre alimentació, ecologia alimentaria, on tothom tingui la possibilitat de fer crèixer els seus coneixements sobre la nostra salut 
alimetària.

Centre Can Maragall pot ser un punt de referència de investigació culinària on aporpar de manera educativa 
i oberta a tots els públics les novetats de l´art de la cuina

28/04/2017 11:07 Pendent

63 4775 Mejorar parque Mejorar el parque que hay en carretera d´Esplugues con calle Sevilla (debajo del puente de Renfe) y convertirlo en un parque infantil. Centre Creo que es un parque mal aprovechado, ya que sólo hay gente paseando a sus perros, incluso hacen 
sus necesidades y no las recogen. No sería muy difícil hacerlo, ya que el parque ya esta hecho y sería 
sólo mejorarlo. Sería un punto donde se reunirían las familias con los niños ( diversion y risas )

28/04/2017 11:02 Pendent

64 4761 Canal de información a la ciudadanía 
(paneles digitales, etc)

Incorporación de paneles o puntos de información digitales en lugares estratégicos y de gran afluencia de la ciudad que muestren información de Cornellà 
(programación cultural, actividades (deportivas, medioambientales, educativas, infantiles, etc...) espectáculos, noticias, información del tiempo, fecha y 
hora, campañas, proyectos iniciados, resumen digitalizado y adecuado al formato de panel difgital del Cornellà Informa... Un canal de comunicación del 
las actuaciones del Ayuntamiento dirig

Cornellà (tot el municipi) Una Cornellà más informada de las actuaciones municipales y eventos en los que puede participar. 
Más afluencia, más cultura, más participación, más compromiso.

28/04/2017 10:20 Pendent

65 4764 Cornellà Ciudad I+D Creación de un centro de I+D en el Citilab, dedicado a una Cornellà del Futuro. Dónde se investigue y se desarrollen sistemas para convertir Cornellà en 
una ciudad del futuro, autosuficiente energéticamente, más ecológica, más saludable, más eficiente, autosotenible.... a través del estudio de proyectos 
pioneros o creación de proyectos novedosos, donde se traten soluciones inteligentes, modernas, eficaces, limpias, económicas. Luz inteligente, tratamiento 
de residuos, generación de energía

Cornellà (tot el municipi) Progresión y mejora de la Ciudad y calidad de sus ciudadanos 28/04/2017 10:20 Pendent

66 4745 containers containers al terra Fontsanta-Fatjó mes net hi hauria menys bruticia al carrer 28/04/2017 9:31 Pendent

67 4748 mes pipicans i lletreros de advertiments de 
sancions

me agradaria mes pipicans,ja que hi ha pocs i resulta que el pipican es el parc de la infanta sencer,ara cuan vingui la calor no pots pasejar per la olo que 
fa a pitxuns i excrements,i mes sancions als incivis

Fontsanta-Fatjó mes net,ara arriban al estiu te diuen baixa escombrerias a partir de les 7 hi al carrer olor insopor de 
pitxadas de gos.

28/04/2017 9:31 Pendent

68 4737 Subvencions o reformes de les facanes dels 
edificis del barri de la Fontsanta

Aquest edificis van ser construits per donar soport a families necesitades o nombroses, pero alguns dels acabats no van ser bons, pel que alguns troços de 
del facanes s´estan caient amb els riscos que aixo comporta o algunas façanes tenen grietas. La mayoria de families d´aquest barri tenen necesitats 
precaries pel que la inversio que comporta la reforma dels edificis soposa un gran esforç.

Fontsanta-Fatjó Per els veins de aquesta barriada suposaria un gran ajut ja que la no reforma de aquests edificis 
tambe es un risc si caigues damunt de algú.

27/04/2017 22:50 Pendent

69 4740 Tram fins el splau Degut al volum de gent que vol arriba a la zona del Splau (per el comerç o el camps de futbol), seria convenient fer arriba el tram fins alli. A mes a mes 
de que els nens del barri de la fontsanta tenen com a institut asignat el marti i pol, pel que o be han de anar caminant o be han de agafar un autobus que 
dona la volta a tota cornella fins arriba al barri de la fontsanta, faci sol o pluja.

Cornellà (tot el municipi) Aquesta proposta seria un benefici per tot el municipi, sobre tot com ja he dit per els nanos que han 
de anar i tornar a l´institut, así com pels veins del barri de la riera que han de soportat el volum de 
cotxes que volem arriba fins el centre comercial Splau o al camp de futbol del Espanyol. Aixo crearia 
molta mes seguretat i millora per tothom .

27/04/2017 22:50 Pendent

70 4721 Ampliación parking de Motos carrer Caoba Ampliación parking de Motos carrer Caoba Sant Ildefons La zona habilitada para parking de motos es insuficiente y se aparcan encima de la acera. Ampliar la 
zona parking de motos dejaria espacio libre en las aceras

27/04/2017 22:35 Pendent

71 4714 Adequació Passatge de la Vil.la Júlia Ampliació i adequació del passatge (fent-lo més accessible, més ample i més il.luminat. La Gavarra Pot beneficiar a tot el ciutadà/ciutadana: - Als alumnes i famílies que venen dels barris Almeda i 
Riera als centres educatius que es troben al carrer Bonavista (Escola Mediterrània, Escola Bressol 
Lindavista i Institut Esteve Terradas). - als ciutadans i ciutadanes dels barris Gavarra i Sant Ildefons, 
que van cap el centre comercial Splau per aquest passatge.

27/04/2017 21:13 Pendent

72 4717 NOU PARC LINDAVISTA Adequació de l´espai situat entre Bonavista - Salvador Alle (enfront de l´Escola Bressol Lindavista i de l´Escala Betània) La Gavarra Pot beneficiar als nens i nenes de la nostra ciutat, hi hauria un parc al barri Lindavista. al costat de 4 
centres educatius. M´agradaria molt tenir un espai acondicionat per a què els nens i nenes puguin 
jugar (eliminant uns testos ´una mica grans´, aplanar el terra, posar algun element per a jugar i 
potser d´aquesta manera PRIORITZAREM els nens/nenes respecte ELS GOSSOS (a la zona trobem 
cada dia excrements de gossos).

27/04/2017 21:13 Pendent

73 4706 radares Poner cámaras y radares en la carretera Cornella- Hospitalet el semáforo a la altura del parque de Can Mercader ,parece un rally y se saltan los semáforos 
tanto para ir a Cornella como el girar a la izquierda

Almeda Se produce mucho ruido sobre todo cuando hay partido 27/04/2017 19:20 Pendent

74 4709 CONTAMINACIO ACUSTICA Carretera de Cornella- Hospitalet es un sin vivir de ruido ,tanto control con los coches también los podrían tener con las motos almemos las que están 
empadronadas en Cornella pasar unos ITV de ruido y de contaminación . Y cuando hay partido es insopor

Almeda MENOS RUIDO 27/04/2017 19:20 Pendent

75 4698 calle de la miranda hacer elevacion de carretera tipo badenes para que los coches no cojan velocidad ,hay muchos atropellos en esta calle o mejor seria que se hiciera peatonal 
porque los ciudadanos disfrutariamos tambien de los comercios de esta calle seria mas vistosa.

La Gavarra la velocidad de los vehiculos no serian tan rapidas y no habria tantos accidentes,hacerlo de forma de 
elevacion de la carretera porque los badenes los propios vecinos los quitaron porque decian que 
hacian ruido los coches cuando pasaban.muchas gracias

27/04/2017 18:58 Pendent

76 4701 mossen jacint verdaguer poner mas papeleras en esta calle , y hay algunas calles que tambien estan faltas de ellas. Centre mantener la ciudad mas limpia 27/04/2017 18:58 Pendent

77 4690 Normalizar aparcamiento y arreglar asfalto En la Cl Boix hay problemas de aparcamiento porque la gente aparca ocupando 2-3 sitios. Mi propuesta es pintar las rayas delimitando las plazas de Sant Ildefons Habrá mas plazas de aparcamiento. 27/04/2017 18:20 Pendent77 4690 Normalizar aparcamiento y arreglar asfalto En la Cl Boix hay problemas de aparcamiento porque la gente aparca ocupando 2-3 sitios. Mi propuesta es pintar las rayas delimitando las plazas de 
aparcamiento y asi aprove mejor el espacio y de camino arreglar el asfalto de la calzada porque hay agujeros.

Sant Ildefons Habrá mas plazas de aparcamiento. 27/04/2017 18:20 Pendent

78 4683 Carrer Ametller de la Llet El Carre Amettler, és un carre amb voreres molt estretes i actualment bastant deteriorades. PEr una banda hi viu molta gent gran a la que se li fa difícil 
caminar per la vorera amb un bastó o amb el carro de la compra sense haver de baixar de la vorera. PEr altra banda també hi comencen a viure famílies 
que tenim infants petits i, sovint, al sortir de casa, fa por que vagin directes a la carretera, pel poc espai de vorera que hi ha, i en el moment pugui venir 
un cotxe i fer-los mal, esdevenint u

Centre A banda de per motius de seguretat i cura de les persones que hi viuen, és un carrer històric de la 
ciutat i per tant, seria procurar tenir cura dels espais emblemàtics de la nostra ciutat.

27/04/2017 17:57 Pendent
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79 4686 instal·lació de pantalles d´insonorització a la 
ronda de Dalt al pas pel barri d´Almeda

Moltes persones que formem part de la comunitat educativa de l´escola Martinet de Cornellà, hem detectat la influència del soroll de la ronda de dalt a les 
aules. Les finestres de l´escola que queden a prop de la ronda no es poden obrir perquè el soroll impossibilita donar una classe amb normalitat. És per 
aquest motiu que proposem que es puguin insta.lar pantalles d´insonorització per evitar-ho.

Almeda D´entrada l´instal.lació de pantalles d´insonorització a la ronda de dalt pel seu pas pel barri almeda 
beneficiarà a tota la comunitat educativa de l´escola Martinet: ventil.lació de les aules, menys soroll, 
etc. I al mateix temps beneficiarà a tots els veïns i veïnes del barri que viuen en els pisos que donen a 
la ronda i, en general, doncs és més agraït passejar o estar al parc sense el run run constant dels 
cotxes.

27/04/2017 17:57 Pendent

80 4667 Escalas devan Tanatori Las escalas que uneixan els carrers. Avda del Alps i Víctor Pradera, son mol estretas. Al costat de las escalas, passa el antig canal de reg, i despres ni ha 
un tros que es de la empresa. Si no es por agafar la totalitat al menys el tros del canal, es podrían fer unas escalas mes amplas.

La Gavarra El pas al ser mes ample, facilitaria el pas. Si al mateix hemos si posa mes llum, sería ideal. 27/04/2017 17:46 Pendent

81 4647 Ampliació i millora vorera Carrer Murillo Degut a l´estat de les voreres, així com també a la poca amplada que tenen, sol·licito ampliar i arreglar-les al llarg del carrer. També es podrien posar 
arbres ja que l´amplada del carrer és considerable, i millorar la visibilitat a les nits canviant els fanals que es troben actualment.

Centre Al carrer Murillo hi transiten gran quantitat de vianants, sobretot infants degut a la proximitat de 
l´escola Els Pins. Seria un gran canvi que aquest carrer fos més transi, millorant la circulació dels 
ciutadants. Afegin-t´hi arbres i millorant la luminositat, faria que fos carrer més agradable de 
transitar.

27/04/2017 16:16 Pendent

82 4650 Millora de les voreres Mercat Centre Arreglar les voreres que envolten el Mercat Centre ja que fa molts anys que no es canvien i es troben en un estat bastant lamen. També estaria bé 
replantejar-se com fer-ho degut a la gran quantitat de gent que hi passa cada dia. Potser seria una bona idea treure un carril d´aparcaments del carrer 
Menéndez Pelayo(a l´alçada de l´Ametller), i així poder ampliar l´espai que tenen els peatons per transitar, així com posar les voreres a l´alçada de la 
carretera ja que al ser un espai tan transitat, m

Centre Milloraria la comoditat dels ciutadants alhora d´accedir als diferents espais que ofereix aquesta zona 
tan cèntrica de la ciutat. També portaria una imatge molt més agradable, fresca i merescuda d´aquest 
espai del Casc Antic on tanta gent hi transita.

27/04/2017 16:16 Pendent

83 4639 Instalación de toldos en el parque infantil de 
la plaza Pallars

En el barrio de El Pedró hay cuatro parques infantiles (si contamos con el del paseo GRupo Llobregat, y sin contar con el de la Plaza del Sol), y sólo hay 
uno que tenga toldo, lo que hace que en épocas de calor y sobre todo en vacaciones de verano (cuando más tiempo tienen los niños para utilizar estos 
parques), las posibilidades de estar en estos espacios sea reducidísimas.

El Pedró Poner toldos en los parques es una inversión eficiente, que durará mucho tiempo y de fácil 
mantenimiento, que garantiza que se les saque más partido y significa más salud (evitarían posibles 
golpes de calor, por ejemplo). Todo lo que beneficia a nuestros niños beneficia, de rebote, al barrio y 
a la sociedad. Además, muchas veces los niños van al parque acomoañados de sus abuelos, que 
también agradecerán las sombras.

27/04/2017 15:52 Pendent

84 4642 Instalación de toldos en el parque infantil de 
la Josep Tarradellas

En el barrio de El Pedró hay cuatro parques infantiles (si contamos con el del paseo GRupo Llobregat, y sin contar con el de la Plaza del Sol), y sólo hay 
uno que tenga toldo, lo que hace que en épocas de calor y sobre todo en vacaciones de verano (cuando más tiempo tienen los niños para utilizar estos 
parques), las posibilidades de estar en estos espacios sea reducidísimas.

El Pedró Poner toldos en los parques es una inversión eficiente, que durará mucho tiempo y de fácil 
mantenimiento, que garantiza que se les saque más partido y significa más salud (evitarían posibles 
golpes de calor, por ejemplo). Todo lo que beneficia a nuestros niños beneficia, de rebote, al barrio y 
a la sociedad. Además, muchas veces los niños van al parque acomoañados de sus abuelos, que 
también agradecerán las sombras.

27/04/2017 15:52 Pendent

85 4631 Pipi can Buenas tardes, mi petición sería realizar un Pipi can en condiciones para las mascotas ya que por la zona de Passatge Solsonès y calle les Garrigues no 
hay nada. Gracias

El Pedró Bastante para la gente con perros y puedan correr y no tener que ver las defecaciones en las calles 27/04/2017 15:23 Pendent

86 4624 Acceso a la zona de aparcamiento del colegio 
Martinet

El acceso a la zona de aparcamiento del colegio Martinet solo dispone de un carril estrecho de acceso. Esto provoca que tanto al salir como al entrar sea 
necesario invadir el segundo carril de la calle, provocando así más esperas, más atascos en una calle donde en horas puntas hay mucha afluencia para 
acceder a las rondas. Además la vegetación que separa el aparcamiento de la acera dificulta mucho la visión al salir, provocando incidentes entre coches y 
bicicletas.

Almeda Si se ampliara el ancho de acceso de la entrada y se despejara en parte la vegetación, se podría evitar 
estos problemas de atasco, y evitar accidentes.

27/04/2017 14:55 Pendent

87 4610 callejon peligroso la escalera casi unipersonal que une el Barri del Centre con la Gavarra que esta justo antes del semáforo del Tanatorio donde muchos chicos/as pasan 
cada dia para poder acceder al instituto la podrían substituir por otra en otro lugar en el cual no esté tan escondido y que sea un poco más amplia, ya que 
prácticamente solo cabe una persona y arrimándote a la pared. Esos dos barrios podrían estar mejor comunicados.

Centre Primero seguridad y también estarían más unidos los dos barrios, Centre-Riera y Gavarra 27/04/2017 14:49 Pendent

88 4613 Pipican extraoficial existe un pipican que no es tal, pero que durante muchos años se está usando así, está situado en toda la carretera del Prat, justo en la medianera entre los 
dos sentidos de la marcha, donde existe algo parecido a "césped" adornado con infinidad de "caquitas" que tenemos que ir sorteando a diario cuando 
vamos a buscar nuestros coches. Hay que mencionar que en la zona existe el pipican de enfrente del McDonalds y el que rencientemente han hecho junto 
al Splau, pero a los dueños les es más sencil

Riera Puede beneficiar a todos porque es muy incívico que crean que porque no se ve por el "césped" no 
recojan los residuos de sus mascotas. Ganaremos en limpieza y en salud.

27/04/2017 14:49 Pendent

89 4594 AVV Almeda accessible Instal.lació ascensor al local municipal de l´ associació de veïns d´Almeda Almeda l´AVV Almeda es situa al 1r piso de l´edifici fent-lo inaccesible a persones discapacitades amb 
mobilitat reduïda i fent dificultosa la pujada a gent gran i a families amb cotxets

26/04/2017 23:45 Pendent

90 4597 Font a Pl Joan Miró Instal.lació d´una font al parc de la Pl Joan Miró o al voltant, entre el centre comercial i el c. Baltasar Oriol Almeda Qualsevol veí o veïna que passi o gaudeixi del parc podrà Gaudí-me del seu ús 26/04/2017 23:45 Pendent

91 4586 Horts urbans Tallers de formació per l´aprofitament de les terrasses, terrats i determinades parts interiors dels immobles per destinar-los a produir aliments com 
tomàquets, enciam ect. També s´hauria d´explicar com es pot aprofitar els materials reciclats o bé on es pot comprar per fer-los un mateix, i com es pot 
obtenir abonament per les plantes mitjançant el compostament.

Cornellà (tot el municipi) - Obtenció d´aliments propis sense tenir que comprar-los. - Aprofitament de material reciclat. - 
Mitjançant el compostament llençar menys residus orgànics

26/04/2017 22:27 Pendent

92 4589 Cornellà és prepara pel canvi climàtic El canvi climàtic és una realitat i això comportarà escassetat d´aigua i energia. Proposo l´aprofitament de l´aigua de pluja per poder reutilitzar-la i 
l´energia solar, així com l´aprofitament del màxim nombre d´espais pel plantament de més arbres per millorar la qualitat de l´aire.

Cornellà (tot el municipi) - Millora de la qualitat de l´aire. - Aprofitament dels recursos naturals. 26/04/2017 22:27 Pendent

93 4578 Parc solar Siemens Es podria fer un parc al solar que hi ha al costat de la Siemens, amb zones verdes i parcs per nens petits o alguna pista de basket/futbol , és un espai molt 
gran.

Centre Augment de zones verdes i espais lúdics 26/04/2017 21:55 Pendent

94 4571 fumigar i netejar millor Ara que sá costa l´estiu fumigar i netejar més els carrers i els arbres perque no hi hagin mosquits ni escarbats Almeda Donar una imatge de ciutat neta 26/04/2017 18:17 Pendent
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95 4574 contanidors millors Els contanidors de roba i de reciclatge , en alguns carrers són insuficients, la gent ho deixa a terra , som incívics, i la roba que donem perque algú 
l´aprofiti acaba a terra bruta i llençada a les escombraries. Es poden veure fustes, mobles i tota d´objectes pel terra, tria que haver un punt verd mobil un 
cop a la setmana a cada barri i es podria reciclar més.

Almeda Es reciclaria més i no es recolliria més roba i no es veuria brutícia pel carrer. 26/04/2017 18:17 Pendent

96 4563 Seguretat Més seguretat i cámaras de seguretat en concret al barri de Sant Ildefons ja que està ple de drogues i gent consumint-les in-situ i robatoris. Sant Ildefons Ambient net i més seguretat i tranquilitat pels carrers i no tenim per que veure com es droguen etc.. 26/04/2017 18:06 Pendent

97 4556 Centre peatonal El carrer Joan Maragall és un dels carrers més transitats per vianants, sent una de les portes de Cornellà. Aquest carrer dóna accés al transport públic 
(RENFE, metro, tram) i el volum de gent que transita és considerable tant en dies laborables com en dies festius per l’afició del RCD Espanyol. També 
existeixen terrasses de bars amb taules i cadires que dificulten el pas als vianants degut a que la vorera es bastant estreta. Proposo fer peatonal el carrer de 
Joan Maragall tram de números 1-

Centre Donar prioritat als vianants en vers als cotxes i facilitar l´accés peatonal a la ciutat. 26/04/2017 14:25 Pendent

98 4549 : “Ciudad basada en las personas por buenas 
practicas de movilidad, accesibilidad y 
calidad urbana

crear una circunvalacion en Cornella y crear una avenida de paseo desde las Ramblas de Cornella hasta la carretera de Sant Boi -crear una circunvalacion 
en Cornella en la entrada de la carretera C-245 en primer lugar creando un nuevo desvio a unos 70 m al centro de la rotanda a la derecha, paralelo a la 
Avinguda del Baix Llobregat, conectando con la carretera Vella de Sant Boi, y esta ,a su vez, conectando con el carrer de Rugbi con dos carriles de 
circulacion y con los dos sentidos de la ma

Cornellà (tot el municipi) con esta propuesta se elimina la alta contaminacion acustica y polucion en la zona de carretera de 
sant boi y carretera de esplugas, creando un gran avenida quasi peatonal, devolvio el espacio del 
municipio a las personas

26/04/2017 13:38 Pendent

99 4542 Semáforos con tiempo Me gustaría que pusieran semáforos en los que apareciera el tiempo que queda para que cambien de color Cornellà (tot el municipi) Creo que puede beneficiar a toda la población, sobre todo a la gente mayor les puede ser muy útil ya 
que a veces como no sabes el tiempo que queda para que cambien se cruza cuando están a punto de 
cambiar y esto puede evitar accidentes

26/04/2017 12:49 Pendent

100 4545 Paradas de autobuses con tiempo de espera Me gustaría que se pusieran en todas las paradas de autobuses paneles informativos con los tiempos de espera Cornellà (tot el municipi) Creo que es una forma de gestionar bien tu tiempo y decidir utilizar un transporte u otro si conoces 
los tiempos de espera

26/04/2017 12:49 Pendent

101 4534 Millorem els nostres patis Escola Martinet La Escola pública Martinet ha resultado disponer de patios con reducidas zonas de sombra y casi nula vegetación. Proponemos ampliar el patio de 
primaria con la parte que se pueda de los terrenos verdes sin uso especial que dan al carrer del Silici. Se mejoraría, por un lado la seguridad de la salida 
de emergencia de la escuela, que en la actualidad da directamente a la citada "autopista Silici", y por otro, al disponer ya de vegetación propia se podría 

Almeda Los niños actuales y futuros de la Escola Martinet podrán disfrutar de espacios más naturales en el 
tiempo de pati, momentos muy importantes de aprizaje y de relaciones sociales.

26/04/2017 12:31 Pendent

de emergencia de la escuela, que en la actualidad da directamente a la citada "autopista Silici", y por otro, al disponer ya de vegetación propia se podría 
aprove y dotaría de las agradables y necesa

102 4520 Remodelació del parc de darrera del citilab El parc actualment esta dividit en 3 zones , 2 de petits i una de grans. Jo proposo treure els matolls de separació, fer una gran area on puguem tenir mes 
controlats els nens, ja que hi ha una gran aglomeració a la sortida del col·legi i de l´escola bressol. I canviar el tipus de columpis ja que uns son per nens 
molt petits i els altres unes estructures molt altes on mes d´un nen ha patit una caiguda.

Fontsanta-Fatjó Millorant als pares la visiblitat a l´hora de controlar els nens , ja que amb la separació de les zones 
de columpis i els arbustos avui en dia es complicat i sobre tot si tens mes d´un nen. I de cara als nens 
canviant l´estructura del columpi gran ja que es un perill i algun dia tindrem un gran accidet

26/04/2017 10:52 Pendent

103 4523 Canvi d´arbres Canviar els arbres de tot el municipi i treure els plataners i els "chopos" ja que produeixen bastanta alergia i buscar algun altre tipus d´arbrat com s´ha fet 
per exemple al carrer Can Corts

Cornellà (tot el municipi) Millorant els problemes d´alergies i d´asma que pateix gran part de la població 26/04/2017 10:52 Pendent

104 4512 Cohabitació de bicicletes i cotxes a la 
calçada

En totes les vies de la ciutat que estiguin pacificades a 30 Km/h, pintar-hi senyals a la calçada, amb la representació d’una bicicleta dins un requadre, per 
recordar a tots els conductors que les bicicletes poden circular-hi amb tota normalitat en convivència amb la resta del trànsit.

Cornellà (tot el municipi) Amb aquesta actuació aconseguim que els conductors prenguin més consciència de la limitació de 
velocitat i en conseqüència augmentar així la seguretat de tothom i especialment la dels més febles, 
al mateix temps de recordar-los que les bicicletes tenen el mateix dret a circular-hi. A la vegada, així 
evitem que les bicicletes prefereixin escollir les voreres per circular-hi.

26/04/2017 0:04 Pendent

105 4505 Casals d´estiu per a infants en situació 
vulnerable

Amb l´arribada de l´estiu i el final del curs escolar, hi ha famílies que no poden marxar de vacances perquè la seva situació econòmica i social és 
delicada. L´ajuntament hauria d´organitzar uns casals d´estiu que donin cobertura als infants vulnerables i puguin sortir de casa i jugar amb altres nens 
de la mateixa edat.

Cornellà (tot el municipi) Integració social del infants i families vulnerables de la ciutat. 25/04/2017 18:50 Pendent

106 4491 Contenedores de basura cambiarlos por otros 
más accesibles

Alguien ha intentado reciclar cuando llueve? estos pelos de los contenedores salpicándote. Además son muy altos los de la orgánica imposible abrir la 
tapa y depositar la basura. Para los minusválidos son altos todos los contenedores.

Cornellà (tot el municipi) Hoy en día el tema del reciclaje es muy importante no sólo para Cornellá. 25/04/2017 12:22 Pendent

107 4484 continuïtat del carril bici Solventar la interrupció del carril bici, especialment entre la zona de les Aïgues i Barri Ribera. Riera Finalitzar un dels trams més perillosos del carril bici, que queda bruscament interromput, 
especialment pel que fa al pas de la rotonda de les Aigües i l´accés a les zones esportives de la ciutat, 
atès que obliga als ciclistes a compartir les estretes voreres amb els vianants, amb els problemes de 
seguretat implícits al respecte. Mesura compatible amb la proposta 4307.

25/04/2017 11:29 Pendent

108 4477 Reduir velocitat dels vehicles al carrer Lluís 
Muntades

Al carrer Lluís Muntades, just passat el supermercat Lidl i al costat de l´empresa Siemens els cotxes van molt ràpid, sense que res els faci anar més lents. 
Això, a les persones que anem caminant direcció al tunel que passa per sota de les vies (encreuament Lluis Muntades - Carrer Sevilla) ens crea una 
sensació de què en qualsevol moment ens passaran pel damunt. Seria recomanable instal.lar bandes sonores o arreglar les voreres perquè siguin més 
segures.

El Pedró Fent la viabilitat de les persones més segures per la zona lateral de la Siemens. 25/04/2017 10:57 Pendent

109 4470 Cuenta atrás semáforo peatone paso cebra 
Carretera Esplugues - Eroski

Indicador semáforo de peatones cuenta atrás en el paso de cebra de la carretera de Esplugues frente al centro comercial Llobregat Centre. Centre Es un paso de cebra con mucho uso ya que es acceso principal al centro comercial y las esperas para 
los peatones so largas. Con este indicador de cuenta atrás se indica cuánto falta para que se ponga en 
verde para el peatón y se reduce la probabilidad de que los peatones lo crucen en rojo.

24/04/2017 22:26 Pendent
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110 4473 Pasos de cebra elevados en Avda. Baix 
Llobregat

Pasos de cebra elevados en la Avda. Baix Llobregat, en especial el que queda delante del campo de rugby, con mala visibilidad. Riera Protege al peatón ya que en la Avda. Baix Llobregat hay mucho tráfico y los vehículos suelen ir 
rápido. El paso de cebra que queda delante del campo de rugby tiene mala visibilidad debido a que 
está ubicado en una ligera curva, y es algo peligroso. Elevando el paso de peatones se obliga a los 
vehículos a moderar velocidad.

24/04/2017 22:26 Pendent

111 4454 Mejora peatonal Ctra. L´Hospitalet (entre 
Avda. Alps/Avda. Fama - Can Mercader)

Ampliación de aceras y carril bici en la carretera de L´Hospitalet entre la rotonda Avda. Alps - Avda. de la Fama y el parque Can Mercader. De esta 
forma se da continuidad a los carriles bici y aceras amplias que quedan a lado y lado de este tramo.

Almeda De esta manera se termina de unificar toda la carretera de L´Hopitalet desde Rubio i Ors hasta 
L´Hospitalet en cuanto a gran avenida de paseo y de carril bici, mejorando a nivel peatonal la 
conexión entre las dos ciudades, y hacio más atractivo y amable la conexión con el parque Can 
Mercader como espacio de recreo y descanso ciudadano.

24/04/2017 20:47 Pendent

112 4457 Habilitación complejo fabril entre Avda. 
Alps y C/ Víctor Pradera

Habilitación complejo fabril entre Avda. Alps y C/ Víctor Pradera al estilo de Can Bagaria o Can Suris (Citilab), proporcionando al barrio centro un 
espacio dedicado al conocimiento y la cultura (museo, aula de estudio, espacios para congresos y conferencias, centros cívicos, casales, etc.).

Centre Ofrecer a la ciudadanía espacios de conocimiento, cultura, estudio, entretenimiento, etc. Aprove su 
céntrico emplazamiento, su icónica estructura fabril del s. XIX. Así mismo, ayudaría a la 
dinamización de la zona.

24/04/2017 20:47 Pendent

113 4446 Instalación nidos murciélagos para controlar 
mosquitos

Instalación de nidos de murciélagos para controlar la población de mosquitos en los meses de calor, e intentar preservar, al mismo tiempo, la 
biodiversidad de la fauna urbana.

Cornellà (tot el municipi) Preservación de la biodiversidad, en relación a los murciélagos y sus diferentes especies, y control de 
la población de mosquitos en verano, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

24/04/2017 20:35 Pendent

114 4449 Peatonalización calle Ametller Peatonalización de la calle Ametller, señalizando la calle con señales verticales de vía peatonal (donde el peatón tenga preferencia sobre el tráfico rodado) 
y habilitación de plataforma única para toda la calle.

Centre De esta manera se refuerza y potencia la zona antigua del barrio centro como zona peatonal y de 
recreo para los ciudadanos, que junto con plaza de la Iglesia, y zonas de la Rambla y Mossen Jacint 
Verdaguer crean una gran área para el disfrute ciudadano.

24/04/2017 20:35 Pendent

115 4438 Patios escolares del CEIP Mediterrània y 
CEIP Gaudí con sombra.

Colocación de toldos para proporcionar sombras en los patios de los centros escolares del CEIP MEDITERRÀNIA y CEIP GAUDÍ. No disponen de zonas 
de sombra y comparten, durante un periodo largo de tiempo, el patio de ambos centros cuando estan los niños en el comedor.

La Gavarra Es una manera de proteger a nuestros hijos del sol. Es bien sabido que cada año es más perjudicial el 
sol y provoca enfermedades de la piel en mayores y niños. Todos los dermatólogos aconsejan 
protegerse del sol con campañas informativas año tras año.

24/04/2017 19:23 Pendent

116 4441 La Miranda peatonal Estaria bé que el cr la Miranda fos una zona peatonal ja que està ple de botigues. Es podria donar l´opció amb unes pilones amb clau, que poguessin 
entrar els vehicles que tinguin una plaça d´aparcament.

La Gavarra Afavorir el comerç a Cornellà. 24/04/2017 19:23 Pendent

117 4423 Per un barri més net Donat el número de gossos que hi ha al barri i la brutícia que comporten, passar cada dia al mati o a la nit, amb mànegues per netejar els terres dels 
carrers, cantonades, papereres i pilones plenes d´orins d´aquest animals. Així no caldria esperar que plogués.

Centre Hi hauria més bona sintonia entre qui té i qui no té gossos. Cada dia són més freqüents les 
discussions al carrer per aquest tema. També minvaria el perill que els nens puguin caure al carrer o 
tocar una paret sense problemes d´infecció o similars. En definitiva el carrer estaria més net i la gent 
més feliç.

24/04/2017 16:22 Pendent

118 4416 Centre cívic Neix de la necessitat de tenir un centre amb capacitat de reunió, d´aprenentatge i coneixement per a nens i nenes de 0 a 12 anys al nostre barri, ja que 
queda força allunyat d´altres. On hi haguessin tallers i/o cursos, i programes pel desenvolupament d´aptituds personals, habilitats, etc... Per aixó tenim el 
lloc ideal a la Carretera de l´Hospitalet 368, una antiga casa derruïda que no fa pas be a ningú i que en el seu espai es podria obtenir un pla molt més 
constructiu per les persones de l

Almeda Sempre que els nens i nenes desenvolupen les seves aptituds i les posen en funcionament milloren el 
seu entorn i el dels demés. Quan tenim coneixdement i eines per treballar fem crèixer la nostra 
societat. La ocupació en aficions, hobbies, i demés anhels fa que contribuïm en un ús del dia a dia 
molt més beneficiós per tothom. Tenir als nens i nenes en un espai per poder céixer en les seves 
habilitats es sempre una gran inversió. Tant per ells com per la nostra ciutat. Envers a tenir construc

24/04/2017 11:13 Pendent

119 4402 No escaleras para acceder al CAP Mossen 
Jaume Soler

Barrera arquitectónica (unos 20 escalones) para acceder al CAP Mossen Jaume Soler, tanto las personas mayores como las padres que van con carro de 
bebes deben recorrer unos 50 metros de ida y otros 50 m de vuelta para poder acceder al CAP si vienes desde la calle Miranda, podrían realizar una 
rampa en una parte de las escaleras para no tener que recorrer esa distancia.

La Gavarra Mejor acceso al CAP para personas mayores y carritos de bebe. 21/04/2017 22:14 Pendent

120 4405 Parque en el descampado de la SIEMENS Ya que tenemos un gran terreno en frente de la SIEMENS se podría hacer un parque como el de la Ribera, ya que en la zona de el Pedró, Gavarra y 
Centro no tenemos ningún parque tan grande como el de la Ribera, Infanta, Can Mercader. En el que esté dotado de zonas verdes, juegos infantiles, zona 
de deporte en el parque...

El Pedró Espacio verde en la zona el Pedró y alrededores ya que los otros parques de grandes dimensiones 
quedan bastante alejados.

21/04/2017 22:14 Pendent

121 4394 El pati de l´escola, un espai pel barri. Dota d´ombra el pati i les terrasses pel seu aprofitament a qualsevol hora del dia. També transformar el pati en un entorn amb vegetació, elements 
naturals i possibilitadors (rocòdrom, piràmide de pneumàtics, desnivells, troncs, camins...) Per poder així millorar la connexió de l´escola amb el barri 
com hem acordat desde l´AMPA de l´escola Mn. Jacint Verdaguer amb la direcció del centre, amb l´objectiu de fer participar i gaudir del espai a families 
del barri, en un entorn pensat i adequat espec

Sant Ildefons Oferir a famílies del barri de Sant Ildefons un espai on fer activitats familiars o infantils fora del 
horari lectiu en un entorn naturalitzat i adaptat.

21/04/2017 15:59 Pendent

122 4376 Gimnàs a l´escola Jacint Verdaguer L´escola pública Jacint Verdaguer és una de les poques escoles públiques de Cornellà que no disposa de gimnàs. Els nens més petits fan l´activitat 
d´educació física al pati i quan plou l´han de suspre, els grans han de desplaçar-se a la plaça Europa ja que el centre no disposa d´aquest recurs. Seria 
beneficiós poder disposar d´un gimnàs al propi centre i així poder realitzar les activitats físiques com en la resta de centres educatius.

La Gavarra Un gran benefici per l´escola perquè millorarà les seves instal·lacions, pels escolars i l´equip docent 
que podran realitzar l´activitat d´educació física amb decència i també un benefici per les famílies 
tant les que ja tenen fills dins de l´escola com les futures que vulguin inscriure als seus fills en 
aquesta escola pública.

21/04/2017 11:50 Pendent

123 4373 Zones d´ombra a l´escola Jacint Verdaguer L´escola Jacint Verdaguer necessita tals en les seves terrasses, ja que d´una banda fa molta calor a les classes i a més els nens a l´estiu no poden gaudir de 
les terrasses per la calor que pega. També es necessitarien més zones d´ombra als patis d´infantil i primària.

La Gavarra La proposta beneficia a tots els nens matriculats en aquesta escola perquè podran estar més còmodes 
en les instal·lacions de l´escola. Si els nens estan feliços també ho estaran les seves famílies i a més a 
l´escola se li ofereix una millora que farà que altres famílies vulguin inscriure als seus fills en una 
escola pública de Cornellà.

21/04/2017 11:50 Pendent

124 4335 Mercat Centre la zona del mercado tiene poca iluminacion a ver si se puede solucionar Centre tener mas iluminacion en la zona 20/04/2017 18:18 Pendent

125 4338 arreglo de aceras de Marques de Cornella acera en mal estado sobre todo en el numero 58 Centre mejora para la ciudad 20/04/2017 18:18 Pendent
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126 4307 CIUDAD PARA LAS PERSONAS, NO 
PARA LOS TURISMOS

finalización del anillo de carriles bici e incorporación de algunas calles de prioridad invertida para unir río como paraje natural más cercano y las 
principales infraestructuras municipales, haciéndolas verdaderamente accesibles a las familias con niños a través del verdadero transporte sostenible. 
Para hacer posibilista esta propuesta, paralelamente habría que impulsar propuestas como la de "aparcar el coche". Una sin la otra no tienen demasiado 
sentido...

Cornellà (tot el municipi) sin lugar a dudas haría de Cornellà un lugar más saludable y habi para las familias donde la 
reducción de la contaminación tanto acústica como ambiental, el transporte ecológico y sostenible y 
la humanización de la "jungla" urbana caracterizada por el peligro del tráfico rodado, fueran valores 
indiscutibles e inspiradores en contexto de grandes urbes del cinturón metropolitano. Fomentar este 
tipo de cultura no se puede quedar en la palabrería panfletaria. La experiencia vivencial aunque 
tenga re

20/04/2017 13:15 Pendent

127 4310 aparcar el coche gran zona de aparcamiento cerca del intecambiador al lado de la Siemens para facililtar el acceso al transporte público tanto a los propios conciudadanos 
como a los foráneos.

Cornellà (tot el municipi) evidentemente la disminución del tráfico rodado es un beneficio en sí mismo. Este gran área de 
aparcamiento puede suponer la verdadera puerta de entrada a Barcelona a través del transporte 
público y permitiría el desarrollo de verdaderas políticas de sostenibilidad y aumentar el número de 
visitantes a nuestro municipio con la mejora económica que esto puede suponer. El acceso es directo 
desde la nacional por calle de doble carril. Está inmejorablemente situado y lleva años el solar en 
desuso. L

20/04/2017 13:15 Pendent

128 4299 Remodelación de la calle Maria Rosa 
Gelabert

La acera inferior (lado Sant Joan Despí) es de dimensiones más bien reducidas, salpicada de accesos de vehículos y encajonada por una fila de 
aparcamiento de coches, en una calle en la que ya existen 3 filas de aparcamiento. A esto hay que sumar que los contenedores de basura más cercanos 
están a más de 100 metros de distancia. Propongo eliminar la fila de aparcamiento inferior para ensan la acera y aprove para ubicar un espacio para 
contenedores de basura.

Fontsanta-Fatjó Mejora de la vía para los peatones y acceso a contenedores. 19/04/2017 19:57 Pendent

129 4263 Pavimentación calle sevilla La calle sevilla, en su tramo final (todo el tramo desde el puente hasta el final del parking de la siemens), la acera es un camino de tierra, en el que 
apenas se puede caminar, ya que a parte de que hay mucha tierra y piedras, han crecido muchas malas hierbas que impiden caminar con seguridad. La 
propuesta es pavimentar todo ese tramo como si fuese una acera normal de cualquier calle del barrio. Este tramo conecta el barrio de el pedró con la 
fontsanta.

El Pedró El beneficio es claro, la correcta conexión de los barrios de fontsanta- fatjó y el pedró. 18/04/2017 18:36 Pendent

130 4256 Pavimentació vorera C/Sevilla (aparcament 
Siemens)

La vorera no està pavimentada, és de terra, quan plou s´enfanga, es fan bassalts i ràpidament creixen males herbes que, tot plegat, dificulten el pas dels 
vianants. És l´única vorera que hi ha a aquest tram del carrer.

El Pedró Els vianants podran caminar amb més seguretat per la vorera. Sovint els vianants caminen pel carril 
dels vehicles perquè no poden caminar per la vorera degut al fang, bassalts, herbes que tapen la 
vorera o excrements.de gossos. A més, si es pavimenta la vorera, no serà necessari tallar les males 
herbes que creixen a la vorera de terra actualment.

17/04/2017 23:06 Pendent

131 4249 PISTES DE MINI BASQUET El Mini Basquet està dirigit a nens i nenes de fins a 12 anys. L´altura especifica de les cistelles son de 2,60 metres. A les pistes de basquet que hi ha 
actualment pels parcs de Cornellà es fa impossible la pràctica del basquet a nens i nenes d´aquestes edats ja que les cistelles hi son a alçades de més de 3 
metres. Proposem la construcciò d´una primera pista de mini basquet , en el recinte del parc de la figuera, on actualment hi ha un terraple sense fer 
servir.

Riera En tot Cornellà no hi ha cap pista de basquet amb cistelles a una altura adaptada per a nens i nenes. 
Això impideix poder fomentar aquest esport al jovent, que treient dels clubs esportius, el Basquet no 
es pot practicar en temps d´oci. Al contrari que altres esports, en el basquet es fa imprescindible 
aquesta adptació.

17/04/2017 19:49 Pendent

132 4235 Centre peatonal Crear una xarxa de carrers peatonals on només puguin accedir vehicles amb permís (policia, veïns amb aparcaments soterrats en el carrer, 
mercaderies...). Els carrers estarien delimitats per pilones que només baixarien davant d´aquests vehicles amb permís. En aquests carrers no es podria 
aparcar. La Rambla Josep Anselm Clavé seria la prioritat 1, però es podria complementar amb alguns carrers transversals adicionals (ex: Verge de Pilar, 
Ametller, Cinema Bel, Dr Carulla, Mossen Jacint Verdaguer fi

Centre Crear un centre de la població on fos agradable passejar, anar a comprar a botigues locals, consumir 
en bars i restaurants del poble... La creació d´aquesta xarxa peatonal afavoriria que la gent volgués 
venir al centre i l´obertura de nous comerços.

17/04/2017 10:13 Pendent

133 4238 Parc del Baix Llobregat Extre la bona feina feta amb el Parc de la Ribera per crear un parc gran natiu a Can Mercader per a Cornellà. El parc s´extria a llarg plaç fins a la 
Carretera de Sant Boi. Respectant instal.lacions existents (camp de l´Espanyol, PELL, Tennis, Edelweiss, camps existents...), es tracta de connectar tota 
la zona amb zones verdes i passejos que permetin caminar i anar en bici per la zona més enllà de l´av del baix llobregat. En alguns descampats existents 
es podrien crear instal.lacions de joc infa

Cornellà (tot el municipi) Ampliar les zones verdes de Cornellà, qua actualment només compta amb Can Mercader com a únic 
parc de gran tamany per als seus ciutadans

17/04/2017 10:13 Pendent

134 4227 Aparcament de la Renfe Enverdir i fer tou l’aparcament de vehícles, exterior a l’estació de la Renfe Centre Millorar l´aparcament de la Renfe, creant una zona pel pas de vianants, enverdint la zona i fent un 
espai tou i amable per la ciutat

16/04/2017 18:54 Pendent

135 4230 Aparcament d´intercanvi al barri Creació d´un aparcament regulat al barri del Padró, en el polígon d´Ignasi Iglesias-Siemens El Pedró Crear un aparcament regulat al barri del Padró que ajudi a desincentivar l´ús del transport privat a 
través de l’aparcament basant-se en els dèficits d’aparcament infraestructural amb l’objectiu de 
reduir dèficits i la seva afectació a l’espai públic.

16/04/2017 18:54 Pendent

136 4219 Zona verda barri la Gavarra Regular mitjançant la creació d´una zona verda al barri de la Gavarra per dissuadir viatges que tenen com a destí l´àmbit de la zona regulada i reduir, 
així, les tensions sobre el trànsit.

La Gavarra Actualment la suma de les necessitats d’aparcament de passavolants i dels residents supera la oferta, 
generant algun tipus de conflicte o congestió en determinades hores, crec que serà beneficiós frenar 
el volum i la congestió de trànsit al barri i així augmentar l´eficàcia de la xarxa viària i la seguretat 
en general, fomentant un repartiment millor de l´espai d´aparcament al carrer per tal de maximitzar-
ne la utilitat i facilitant l´aparcament dels residents a les zones més deficitàries en

15/04/2017 20:31 Pendent

ne la utilitat i facilitant l´aparcament dels residents a les zones més deficitàries en

137 4222 Pacificació i reurbanització de l’entorn del 
Mercat de Marsans

Urbanització i remodelació dels carrers que envolten l´equipament, per convertir-los en una zona amb prioritat de pas per als vianants La Gavarra Aquesta proposta donarà prioritat als vianants i contribuirà a potenciar el caràcter comercial de la 
zona, creant una zona de passeig i d´esbarjo on es prioritzarà l´ús dels vianants. Per tot això, s´ha de 
generarà un espai amable i d´estada amb verd, ombra, bancs, aparcament de bicicletes, papereres, sòl 
sense obstacles i una bona il·luminació.

15/04/2017 20:31 Pendent
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138 4211 Transport públic electric a l´Hospital de 
Bellvitge

Establir un sistema de transport públic no contaminant (autobús o tramvia) directe desde Bellvitge a Cornellà Centre (i a l´inversa). Cornellà (tot el municipi) Reduint l´ús de transport privats dels usuaris cornellanencs dels serveis de Bellvitge i de centenars de 
treballadors de Bellvitge que viuen a la zona centre, ... i conseqüentment reduint les emissions de 
C02 i el consum energètic global.

13/04/2017 20:39 Pendent

139 4214 Pas de vianants sota el viaducte de renfe a 
Carretera d´Esplugues (zona Avinguda 
Salvador Alle)

Tot i que existeixen passos a l´alçada del carrer Sevilla-Catalunya i un altre a nivell de Josep Cuixart, hi ha molta gent que atravessa malament (amb 
perill) per sota del viaducte i ja és un "pas natural" tot i que perillós

Centre Reduir el risc d´un accident i facilitant la mobilitat dels vianants. 13/04/2017 20:39 Pendent

140 4203 Carrer Llobregat peatonal Fer el carrer Llobregat del barri de la Gavarra,peatonal La Gavarra M´agradaria que l´urbanisme de la nostra ciutat tingués vocació social per això hem de restar 
protagonisme al vehicle privat a partir de la pacificació dels carrers d´un barri on es registren nivells 
de contaminació elevats lligats al trànsit.

13/04/2017 18:28 Pendent

141 4206 Soterrament de la connexió elèctrica del 
carrer Llobregat

Soterrar els cables elèctrics que creuen el carrer Llobregat i eliminar els pals de fusta que encara hi ha a les voreres La Gavarra Minimització de l’impacte visual al carrer Llobregat i la renovació progressiva de les línies 
elèctriques que transcorren per àrees a la nostra ciutat. Aplicació de la normativa que ha fet que 
altres carrers del voltant tinguin soterrades les seves connexions.

13/04/2017 18:28 Pendent

142 4195 Acondicionament de l´entorn del primer llac 
de Can Mercader

El primer llac de Can Mercader a on hi ha peixos és de difícil accés. Per arribar s´han de salvar un mun de pedres, i no hi ha una barana. He vist caure 
una nena a l´aigua.

Almeda les criatures i les persones grans, sovint avis que les acompanyen, podràn gaudir amb tranquil·litat 
de l´entorn tant maco d´aquest llac.

12/04/2017 19:52 Pendent

143 4188 CARRIL BICI BARRI CENTRE Construcció d´una xarxa de carril bici al centre, amb la intenció de poder segregar peatons, vehícles i ciclistes. Si bé pels voltans del barri n´hi ha, dins 
del barri hi faten. Aixì també podem alleugerir el trànsit al barri

Centre millorarà les comunicacions en bici del barri amb la resta de ciutat i al inrevés, també guanyarem en 
seguretat, prevenció i reducció d´accidents, sorll i contaminació.

12/04/2017 16:55 Pendent

144 4191 BARRIS LLUIRES DE VEHÍCLES AMB 
MOTOR DE COMBUSTIÓ

la proposta es la de reduïr al màxim les emisions de CO2 i de sorolls que genera el trànsit a rodat a Cornellà. Centre El soroll i la contaminació és una qüestió important tant pels efectes a la salut de les persones i a la 
seva qüalitat de vida. Planificar el futur dels barris tenint-lo present farà de Cornellà una ciutat més 
moderna i sostenible.

12/04/2017 16:55 Pendent

145 4180 Acondicionament de l´espai al costat de Al costat de l´escola Martinet, entre el camp de futbol de l´Almeda i la porta d´entrada d´educació infantil, hi ha un espai a on als nens i nenes els hi Almeda Aquesta proposta ajudaria a millorar una zona de pas i de joc de nens i nenes petits 12/04/2017 7:09 Pendent145 4180 Acondicionament de l´espai al costat de 
l´escola Martinet

Al costat de l´escola Martinet, entre el camp de futbol de l´Almeda i la porta d´entrada d´educació infantil, hi ha un espai a on als nens i nenes els hi 
agrada anar a jugar al sortir de classe, per la seva proximitat al centre. Desafortunadament, aquest lloc sempre està enfangat quan plou, amb molts 
desnivells, ple d´excrements de gossos,... un espai molt inadequat per als infants. A més a més, el tros final d´aquest terreny fa servei d´aparcament i es 
converteix en un lloc ple de bassals en di

Almeda Aquesta proposta ajudaria a millorar una zona de pas i de joc de nens i nenes petits 12/04/2017 7:09 Pendent

146 4183 Eliminació de la torre d´alta tensió davant de 
l´escola Martinet

Davant de l´escola Martinet hi ha una torre d´alta tensió. Per tots i totes és conegut que aquestes torres generen camps magnètics i elèctrics perjudicials 
per a la salut, més greus en el cas dels infants (leucèmia infantil, tumors cerebrals, desordres neuroconductuals,...).

Almeda Prevenció d´enfermetats greus per als aproximadament 450 infants que hi ha a l´escola Martinet, així 
com tot l´equip docent, monitoratge, neteja i cuina.

12/04/2017 7:09 Pendent

147 4172 Can Bagaria Centre Cultural La proposta consisteix en rehabilitar l´edifici de Can Bagaria per a fer un espai de cultura i ensenyament. Es proposa fer diferents espais: d´art on es facin 
exposicions de diferents artistes, de música en directe, de gastronomia, de voluntariat amb els més grans per ensenyar lectoescriptura una ludoteca per als 
més petits... a més, adaptar l´entorn amb zones verdes i amb respecte cap al medi ambient.

El Pedró Perquè pot oferir diferents valors a la població i obrir la població a la resta de localitats. 11/04/2017 16:27 Pendent

148 4175 Eduquem en salut La proposta consisteix en engegar un pla d´ensenyament a les escoles per a formar els infants de cicle superior en primers auxilis. Posteriorment, als 
instituts aquests joves hauran de renovar cada curs la seva formació, de manera que acabar la seva etapa educativa tinguem tota la població formada en 
primers auxilis. Al mateix temps, es proposa dotar els principals equipaments de la ciutat amb desfibriladors (camps de futbol, mercats, instal·lacions 
esportives, accessos al metro...)

Cornellà (tot el municipi) Aquesta proposta contempla dos àmbits importantíssims per a la vida: educació i salut 11/04/2017 16:27 Pendent

149 4164 Renovación acera de la calle Lluís 
Domenech I Montaner en los números pares

Renovar la acera de la calle Lluís Domenech I Montaner. Hace años se arreglaron prácticamente todas las aceras menos la del número 24. El Pedró Tropiezos y que se suban las ruedas de los coches encima de la acera. 11/04/2017 7:05 Pendent

150 4167 Ratas en plaza del sol Fumigar para eliminar las ratas y eliminar setos y arbustos para que no hagan nido El Pedró Que los niños puedan jugar sin problemas ya que las ratas son un foco de enfermedades 11/04/2017 7:05 Pendent

151 4149 Remodelación Pistas Deportivas Plaza 
Europa y control de su uso.

Mejorar quien utiliza las pistas y modificación de la media pista de baloncesto para que sea de minibasquet para la utilización de los mas pequeños ya que 
no llegan a las canastas de altura normal para adultos y se supone que es para que los niños puedan hacer uso de esas instalaciones. Ademas necesitaría 
que se volviesen a pintar las lineas del campo.

Sant Ildefons 10/04/2017 18:11 Pendent

152 4142 PORXOS escoles bressol, especialment ARC 
DE SANT MARTI

Es necessiten porxos pel pati gran ja q fa molta calor i els hi toca el sol de ple als nostres petits. Arriba el bon temps i fan activitats fora de l´aula i 
activitats d´aigua. Al no haver-hi porxos es realment angoixant veurel´s suar i estar a plena Solana.

Almeda Tots els nens de les escoles bressol de Cornellà necessiten no estar expossats al sol directament. Els 
porxos fan molta falta i no es una gran despensa. L´escola ARC de Sant Martí d´Almeda té un patín 
fantàstic pels nostres petits però lo falten els porxos!!!

10/04/2017 17:27 Pendent

153 4145 PAPERERES pel carrer costat pistes tenis. 
Cantonada AVD Baix Llobregat

El carrer q dona a les pistes de Tenis de Cornellà Riera. Cantonada Avd. Baix Llobregat.es un carrer molt ample on no hi ha papereres. Sería bo per a 
tots que hi haguessin papereres.

Riera Potser els propietaria de gossos q els portes a passejar agafarien els seus excrements i els llençarien a 
les papereres i el carrer estaría molt més net.

10/04/2017 17:27 Pendent153
Cantonada AVD Baix Llobregat tots que hi haguessin papereres. les papereres i el carrer estaría molt més net.

154 4134 Millora dels espais de lleure infantil Al barri de Fontsant-Fatjó tenim un espai rodó on els nens poden jugar a pilota. Com sabreu a quasi totes les places esta prohibir (amb sanció 
económica). Voldrìa proposar fer un espai mes gran on poguessin jugar mes nens o fer un partit amb mes amplitut. Es podría aprofitar l´espai que hi en 
aquella rambla per deixar de fer un format rodó i que sigue més llarg, i tancat per la part superior.

Fontsanta-Fatjó Farà que els nens tinguin un espai mes adecuat i puguin jugar mes comodament i que els pares no 
pateixin tant buscant on puguin jugar ells. Millorarà la convivencia entre pares i no pares (que els hi 
molesta la pilota).

10/04/2017 15:58 Pendent

155 4127 Millora del carrer Lluís Muntadas Millora del carrer incloent-hi la renovació de voreres que actualment son baixes i estretes, nou asfalt amb bandes rugosses, ja que l´actual te parts on és 
cimen i els camions i turismes passen a gran velocitat, rentat de cara del pas sota les vies amb panells de ferro i no de vidre, reparació de filtracions 
d´aigua.

El Pedró Aquesta renovació milloraria la conectivitat entre els barris de Fontsanta-Fatjó i Pedró, a més de ser 
efectiu per a millorar la seguretat vial.

08/04/2017 19:20 Pendent



RELACIÓ DE PROPOSTES "PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018" PRESENTADES FINS EL 30/04/2017
Número codi Nom del Projecte Breu descripció Localització Benefici Data Avaluació criteri 

tècnic

156 4130 Restauració de Can Rosés Restauració i adequació de l´antiga colònia tèxtil de Can Rosés per a convertir-la en un centre d´interpretació del Canal de la Infanta i possible espai 
destinat a activitats socioculturals.

Cornellà (tot el municipi) Aquest projecta ajudaria a mantenir viva la memòria del passat agrari i tèxtil de Cornellà, al mateix 
temps que rehabilita un edifici històric i proporciona espais culturals a l´abast de col.lectius i 
ciutadans de la ciutat.

08/04/2017 19:20 Pendent

157 4104 Rehabilitació voreres carrer ametller Millora de les voreres del carrer ametller fent-les més amples per poder transitar per elles Centre Facilita el trànsit dels peatons pel carrer ametller, ja que durant la setmana hi ha una gran afluència 
de gent, sobretot de nens petits

07/04/2017 16:16 Pendent

158 4090 Millora de l´àrea d´aparcament pròxima a 
l´IES Francesc Macià

La meva proposta va dirigida a urbanitzar la zona triangular que hi ha a la carretera d´Esplugues (darrere del patí del IES Francesc Macià) i que en 
aquests moments s’utilitza com a zona d’aparcament. Es tracta d’un espai que habitualment està ple d’escombraries, el terreny és molt irregular i ple de 
pedres, i quan plou, tota el fang es desplaça al mig del carrer. En fi, crec que s’hauria d’urbanitzar aquest espai i a mi m’agradaria que es construís una 
plaça.

Centre Pot beneficiar als veïns de la zona que disposarien d’un espai per sortir a relacionar-se prenent la 
fresca les tardes d’estiu o el sol durant els mesos d’hivern. A més, milloraria l’aspecte d’aquesta 
zona tan cèntrica de la carretera d’Esplugues. I milloraríem la seguretat dels ciutadans perquè si per 
casualitat, algú cau en aquests moments en aquest terreny pot fer-se mal de totes les deixalles que hi 
ha.

07/04/2017 9:01 Pendent

159 4076 Tales y valla que delimita el parque 
(PARQUE RENFE)

En el parque de la estación de RENFE (Plaça d´Enric Prat de la Riba) colocar tales para la sombra ya que es un parque con bastante afluencia de niños y 
no hay ningún lugar de sombra, también colocar en ambos parques infantiles una valla para mayor seguridad de los niños ya que es una calle donde 
pasan algunos coches a una velocidad considerable y ellos cruzan de un lado a otro.

Centre Los niños pueden disfrutar del parque con más placer y tranquilidad en la época que empieza a hacer 
calor con espacios de sombra y vallas.

06/04/2017 18:36 Pendent

160 4079 Mejorar aspecto Estación Renfe y parquing 
c/ Sevilla

Mejorar el aspecto de la Estación de Renfe y parquing de la C/ Sevilla, están llenos de graffitis y la fachada de las escaleras de la estación están con un 
aspecto desagradable. El otro lado de la Estación de Renfe está pintado y tiene mucho mejor aspecto.

El Pedró Mejorar el aspecto de la c/Sevilla ya que es una calle bastante transitada tanto por la gente que 
accede a la Renfe mediante el paso de escaleras, como alumnos que van al instituto y viandantes que 
pasean por la calle.

06/04/2017 18:36 Pendent

161 4068 Parc al pati de Can Bagaria Actualment Cornellà disposa d´un parell de àrees verdes de gran tamany (especialment Can Mercader, i un altre més mesurat, el Parc de la Infanta). Can 
Bagaria disposa d´un gran espai que està totalment infrautilitzat, i que podria convertir-se en un nou pulmó de la ciutat. La ubicació es ideal donat que 
aquesta àrea està força mancada d´àrees verdes (quedant lluny de les abans citades), cosa que s´agreuja per la presencia de col·legis i nous edificis a la 
vora.

El Pedró Malauradament a Cornellà es continua edificant, especialment a la zona al voltant de Can Bagaria. 
Compensar aquesta situació amb mes zones verdes que els futurs infants puguin gaudir es una 
necessitat.

04/04/2017 22:59 Pendent

162 4061 arreglo de pavimento en el parquing enfrente pavimentar el asfaltado de la zona de aparcamiento porque cuando llueve se embarra y esta en mal estado Riera para tener acceso para que el vehiculo no sufra desperfectos 04/04/2017 18:35 Pendent162 4061 arreglo de pavimento en el parquing enfrente 
del trastan

pavimentar el asfaltado de la zona de aparcamiento porque cuando llueve se embarra y esta en mal estado Riera para tener acceso para que el vehiculo no sufra desperfectos 04/04/2017 18:35 Pendent

163 4054 mejoras parque can mercader su entorno-
lavabos arreglar-mejoras y iluminacion

mejoras parque can mercader su entorno-lavabos arreglar-mejoras y iluminacion Almeda Que queda para bien para el resto de los ciudadanos de cornella.Ya es el corazon verde de la ciudad 04/04/2017 17:48 Pendent

164 4057 Que halla mejoras si puede ser en los otros 
parques de cornella,gracias

Que halla mejoras si puede ser en los otros parques de cornella,gracias Cornellà (tot el municipi) Quedaria muy bien para todo,si se puede hacer,gracias 04/04/2017 17:48 Pendent

165 4031 Ampliar els aparells de gimnàstica del Parc 
de l´Infanta

Crec que es deurien d´ampliar perquè de vegades hi ha molta gent. Fontsanta-Fatjó Als veïns de Fontsanta- Fatjó. 03/04/2017 17:05 Pendent

166 4017 Instal·lació WC públics al municipi Els urinaris públics és un servei bàsic a les persones, residents o no, que circulen per la ciutat. No donar aquest servei és descarregar aquesta 
responsabilitat al sector privat, en aquest cas bars i restaurants acostumen a assumir aquesta tasca, on l´usuari es veu obligat a consumir i el propietari ha 
d´assumir un ús extra de les seves instal·lacions. Donar aquest servei a més milloraria l´ordenança de civisme. Correspondria per tant a l´Ajuntament 
oferir aquest servei a la ciutadania.

Cornellà (tot el municipi) Millorar el civisme, descarregar al sector privat de la tasca, satisfer al ciutadà responent a una 
necessitat bàsica.

03/04/2017 10:55 Pendent

167 4004 Ampliació de vorera a l’Escola Publica Sant 
Miquel

Continuar l’ampliació de vorera realitzada en l’entrada principal del col·legi San Miguel al carrer Lluís Domènech i Montaner fins a la cantonada amb el 
carrer Marià Thomàs i Barba per facilitar l’accés al portal número 7 que és per on entren i surten els alumnes d’infantil i primària.

El Pedró Igual que passava en l’entrada principal, s’evitaria l’aglomeració de familiars i alumnes que es 
produeix a les hores d’entrada i sortida del centre. També que els alumnes no creuin el carrer entre 
els cotxes per anar a la trobada dels seus familiars que esperen en l’altra vorera.

03/04/2017 8:39 Pendent

168 4007 Actualitzar els contenidors de residus Canviar el tipus de contenidors actuals per altres models més moderns amb un tipus d’obertures més amplies i còmodes, adaptats a persones amb 
discapacitat o amb mobilitat reduïda. S’hauria d’estudiar l’implantació d’un altre contenidor per l’oli fet servit.

Cornellà (tot el municipi) Guanyaríem comoditat i una millor qualitat ambiental de la ciutat. 03/04/2017 8:39 Pendent

169 3996 Parc d´arrera del carrer Arç Canviar el parc que hi ha, per un parc en condicions per a infants, ara la gent fica als gossos i l´utilitzen de pipican. Treure la sorra que hi ha, possar 
goma espuma, aixi els nens podran jugar i no es faran mal. Posar diferents gronxadors i diferents activitats. Doncs es un benefici per els veins ja que ara 
que ve l´estiu no tindrem que aguantar l´olor del pipi. I per l´altre part els infants tindran un parc en condicions on poder jugar.

Sant Ildefons Doncs es un benefici per els veins ja que ara que ve l´estiu no tindrem que aguantar l´olor del pipi. I 
per l´altre part els infants tindran un parc en condicions on poder jugar.

02/04/2017 15:43 Pendent

170 3999 Millorar el pipi can de la Telefonica Es podría ampliar el pipican i canviar sovint la sorra. Es podría millorar aquest pipican, ja que, quan plou s´inunda. Podrían canviar la sorra per graveta 
o buscar una altre nativa. Sería una millorar per tots, tant per els veins com per les nostres mascotes.

Sant Ildefons Sería una millorar per tots, tant per els veins com per les nostres mascotes. 02/04/2017 15:43 Pendent

171 001P Tendalls plaça del Sol Col·locació tendalls per aconseguir espais d'ombra al parc El Pedró Nens i nenes del barri i les seves famílies 05/04/2017 0:00 Pendent

172 002P Arranjament zona aparcament Av Baix Asfaltat i acondicionament de la zona d'aparcament davant antic magatzem "Trastam" Centre Propietaris de vehicles i usuaris CAP 05/04/2017 0:00 Pendent172 002P Arranjament zona aparcament Av Baix 
Llobregat

Asfaltat i acondicionament de la zona d'aparcament davant antic magatzem "Trastam" Centre Propietaris de vehicles i usuaris CAP 05/04/2017 0:00 Pendent

173 003P Toldos Parque de la Ribera Colocación de toldos para proteger del sol y la lluvia las zonas donde se hacen actividades Riera Toda la ciudadanía de Cornellà 05/04/2017 0:00 Pendent

174 004P Creación de nuevas infraestructuras Crear nuevas infraestructuras, mejoría del alumbrado y señalización Cornellà (tot el municipi) Peatones y usuarios del carril bici 05/04/2017 0:00 Pendent

175 006P Toldos Poner toldos en los juegos infantiles del nuevo Parc de la Ribera Riera Población infantil 07/04/2017 0:00 Pendent

176 007P Enllumenat parc infantil de Can Mercader Instal·lació nou enllumenat a la zona de jocs infantils del parc de Can Mercader. A l'hivern es fa fosc aviat i la zona queda a les fosques Cornellà (tot el municipi) Població infantil 07/04/2017 0:00 Pendent

177 008P Mejora de las lineas de autobuses Ampliar la frecuencia de las líneas de autobuses de Cornellà o crear más líneas Cornellà (tot el municipi) Toda la ciudadanía de Cornellà 07/04/2017 0:00 Pendent
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178 010P Vallas tramo del tren Instalación vallas en el tramo de vías donde hay más incidencias Cornellà (tot el municipi) Toda la ciudadanía de Cornellà 07/04/2017 0:00 Pendent

179 011P Alumbrado Can Mercader Mejorar alumbrado Parc de Can Mercader Cornellà (tot el municipi) Toda la ciudadanía de Cornellà 07/04/2017 0:00 Pendent

180 012P Escales mecàniques a Can Mercader Posar un escala mecànica que vagi de St Ildefons al Parc de Can mercader Cornellà (tot el municipi) Tota la ciudadania de Cornellà 07/04/2017 0:00 Pendent

181 013P Escaleras mecánicas en el parque de Can 
Mercader

Construir unas escaleras mecánicas para tener un mejor acceso al parque (ejemplo escaleras mecánicas de Montjuich) Cornellà (tot el municipi) Toda la ciudadanía de Cornellà 07/04/2017 0:00 Pendent

182 014P Centro de formación audiovisual Creación de un centro de formación audiovisual (localización de un centro, compra material -software y hardware- y busqueda de docentes técnicos de 
Cornellà)

Cornellà (tot el municipi) Toda la ciudadanía de Cornellà 07/04/2017 Pendent

183 015P Reforma Plaza Sardana Arreglo de agujeros, creación de espacios de sombra Riera Toda la ciudadanía de Cornellà 18/04/2017 Pendent

184 016P Arranjament voreres Sol·licitud arranjament de les voreres dels carrers que estan en mal estat Cornellà (tot el municipi) Tota la ciudadania de Cornellà 18/04/2017 Pendent

185 017P Iluminación parque Rosa Sensat Renovar el sistema de iluminación del parque Rosa Sensat dotándolo de más farolas, más potencia de luz y alternativas eléctricas Centre Toda la ciudadanía de Cornellà 18/04/2017 Pendent

186 018P Mejora camino del río Arreglo de la zona del río para que los usuarios puedan caminar mejor y así poder disfrutar del espacio público y verde que aún queda Cornellà (tot el municipi) Toda la ciudadanía de Cornellà 18/04/2017 Pendent

187 019P Ascensor AAVV Almeda Colocar un ascensor en la AAVV Almeda para las personas mayores y con movilidad reducida Almeda Usuarios instalaciones AAVV Almeda 18/04/2017 Pendent

188 022P Ascensor AAVV Almeda Colocar un ascensor en la AAVV Almeda para las personas mayores y con movilidad reducida Almeda Usuarios instalaciones AAVV Almeda 18/04/2017 Pendent

189 023P Ascensor AAVV Almeda Colocar un ascensor en la AAVV Almeda para las personas mayores y con movilidad reducida Almeda Usuarios instalaciones AAVV Almeda 18/04/2017 Pendent

190 024P Ascensor AAVV Almeda Colocar un ascensor en la AAVV Almeda para las personas mayores y con movilidad reducida Almeda Usuarios instalaciones AAVV Almeda 18/04/2017 Pendent

191 025P Ascensor AAVV Almeda Colocar un ascensor en la AAVV Almeda para las personas mayores y con movilidad reducida Almeda Usuarios instalaciones AAVV Almeda 18/04/2017 Pendent

192 029P Acondicionar parque plaza Campfasso Acondicionar zona infantil, restaurar los bancos, descongestionar el espacio de las terrazas y mejorar zona de plantas y árboles La Gavarra Toda la ciudadanía de Cornellà 20/04/2017 Pendent192 029P Acondicionar parque plaza Campfasso Acondicionar zona infantil, restaurar los bancos, descongestionar el espacio de las terrazas y mejorar zona de plantas y árboles La Gavarra Toda la ciudadanía de Cornellà 20/04/2017 Pendent

193 030P Acondicionar aceras calles Cambio de los panots de las aceras en las calles, Mn J. Soler, Vistalegre, Orioles, Pza Marsans y Dr Jaume Ferran La Gavarra Toda la ciudadanía de Cornellà 20/04/2017 Pendent

194 031P Reposició zones ajardinades c/Empordà Nova plantació de flors i plantes als jardins del carrer Empordà La Gavarra Tota la ciudadania de Cornellà 20/04/2017 Pendent

195 032P Ampliación acera entrada colegio St Miquel Quitar aparcamiento de coches y ampliar la acera para que haya más espacio El Pedró Niños, padres y viandantes zona St Miquel 20/04/2017 Pendent

196 033P Asfaltado calles sin salida (Pisos Montesa) Asfaltar y mejorar las calles que no lo están Sant Ildefons Vecinos de la zona, gent gran 20/04/2017 Pendent

197 034P Ampliar acera c/Catalanes y cambio 
containers

Ampliación acera y cambio de ubicación de contenedores, la acera de los comercios es muy estrecha y la otra amplia La Gavarra Toda la ciudadanía de Cornellà 20/04/2017 Pendent

198 035P Escalera mecánica "Can Mercader" Poner escaleras mecánicas en el acceso del barrio St Ildefons hacia Almeda Sant Ildefons Toda la ciudadanía de Cornellà 20/04/2017 Pendent

199 036P Xarxa wifi en parques y sitios públicos Puntos de acceso wifi, conexión a internet gratuita Cornellà (tot el municipi) Toda la ciudadanía de Cornellà 20/04/2017 Pendent

200 037P Cambio arboleda pza Trinquis Cambiar el tipo de árboles actuales ya que los existentes provocan resbalones con la caída de las hojas y ensuacian el suelo El Pedró Vecinos de la zona 20/04/2017 Pendent

201 038P Cambio tipo de árbol Cambiar árboles viejos o enfermos Cornellà (tot el municipi) Toda la ciudadanía de Cornellà 20/04/2017 Pendent

202 039P Parc Pl Catalunya Reformar zona columpis, millorar sorral, reforçar seguretat, més bancs i papereres La Gavarra Toda la ciudadanía de Cornellà 20/04/2017 Pendent

203 041P Parc de la Ribera Hay muy pocas sombras en el paeque nuevo. Podrían poner toldos como mínimo en las zonas de juegos infantiles Riera Toda la ciudadanía de Cornellà 20/04/2017 Pendent

204 042P Rotonda y parking c/Virgen de la Paloma Pavimentar i assenyalar adequadament el parking de cotxes del carrer i fer una rotonda a la cruïlla del mateix carrer Sant Ildefons Toda la ciudadanía de Cornellà 20/04/2014 Pendent

205 043P Fuentes de agua en el "Campo de las Aguas" Es necesario que pongan 2 fuentes en el campo de las aguas para los ciudadanos que realizan actividades deportivas Centre Toda la ciudadanía de Cornellà 20/04/2017 Pendent

206 044P Rocódromo En la salida del colegio Abat Oliba quitaron una rampa y no han puesto nada. Lo han asfaltado y los niños se hacen daño Riera Población infantil 20/04/2017 Pendent

207 045P Evitem la brossa i els coloms Arreglar, tapar o tapiar la zona del c/Camèlies davant dels containers de brossa on la gent tira menjar i brossa pels coloms i gats Sant Ildefons Tota la ciudadania de Cornellà 20/04/2017 Pendent

208 046P Más Papeleras A la altura 24-26 del Pg. FFCC no hay ni una papelera Riera Toda la ciudadanía de Cornellà 20/04/2017 Pendent

209 047P Toldos Parque de la Ribera En todo el parque no hay ninguna sombra, colocación de toldos Riera Toda la ciudadanía de Cornellà 20/04/2017 Pendent209 047P Toldos Parque de la Ribera En todo el parque no hay ninguna sombra, colocación de toldos Riera Toda la ciudadanía de Cornellà 20/04/2017 Pendent

210 048P Pulsadores en los semáforos Poner pulsadores para peatones en todos los semáforos que no tengan Cornellà (tot el municipi) Toda la ciudadanía de Cornellà 20/04/2017 Pendent

211 050P Parque de la Ribera (Toldos) Hace mucho calor en el parque y no hay nada de sombra. En verano no se podrá estar ahí Riera Toda la ciudadanía de Cornellà 20/04/2017 Pendent

212 051P Salut i Energia Els pedals de les bicicletes als parcs produeixen electricitat que pot acumular-se a una bateria auxiliar que il·lumini la ciutat a la nit ajudant a la xarxa 
general 

Cornellà (tot el municipi) Tota la ciudadania de Cornellà 20/04/2017 Pendent

213 052P Asfaltar i millorar carrers Asfaltar i millorar alguns carrers de Cornellà, tant d'Almeda com Riera, per exemple el carrer d'aprop de malalts de festa, ja que hi ha forats deguts a les 
clavegueres

Almeda i Riera Tota la ciudadania de Cornellà 24/04/2017 Pendent

214 053P Barres a Can Mercader Posar zona de barres per fer exercicis físics Almeda Tota la ciudadania de Cornellà 24/04/2017 Pendent
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215 054P Casal gent Gran barri Pedró Crear un espai per aquest sector de la població, al barri del Padró, per fer-ne ús tota la ciutat. Fer un equipament cívic destinat a la gent gran per al seu 
seu benestar i la seva participació com a membres actius de la societat (amb recursos concrets, activitats, etc...)

Tota la ciudadania de Cornellà 26/04/2017 Pendent

216 055P Poner bancos en el parque del Andy Colocación bancos en el parque junto al bar Andy (Fontsanta) Fontsanta-Fatjó Toda la ciudadanía de Cornellà 26/04/2017 Pendent

217 056P Semáforo en paso de peatones entrada 
Cornellà

Poner semáforo en el paso de peatones que hay en la entrada de Cornellà, saliendo de St Boi Centre Toda la ciudadanía de Cornellà 26/04/2017 Pendent

218 057P Poner bancos en el parque del Andy Colocación bancos en el parque junto al bar Andy (Fontsanta) Fontsanta-Fatjó Toda la ciudadanía de Cornellà 26/04/2017 Pendent

219 058P Jardín central Ctra del Prat Reforma Ctra del Prat dotando a la parte central de un jardín tipo rambla Riera Toda la ciudadanía de Cornellà 26/04/2017 Pendent

220 059P Cambiar cables eléctricos Cambiar los cables eléctricos aéreos de las calles General Manso y St Jeroni Riera Toda la ciudadanía de Cornellà 26/04/2017 Pendent

221 060P Semáforo en paso de peatones entrada 
Cornellà

Poner semáforo en el paso de peatones que hay en la entrada de Cornellà, saliendo de St Boi Centre Toda la ciudadanía de Cornellà 26/04/2017 Pendent

222 061P Construcció d'un edifici per recollir 
donacions

Edifici on es recullin les coses (en bon estat9 que la gent vulgui donar i a canvi es poden emportar allò que necessitin. Purament altruista. Per un consum 
responsable i sostenible de sentit comú

Cornellà (tot el municipi) Tota la ciudadania de Cornellà 28/04/2017 Pendent

223 062P Obligar als propietaris dels pisos de lloguer 
de la Rbla a posar ascensors als edificis

Adequar els edificis de la Rbla de Cornellà amb ascensors, sobretot als pisos de lloguer habitats per gent gran Centre Gent Gran 28/04/2017 Pendent

224 063P Sol·licitud d'àrees verds Sol·licitud que s'habilitin àrees verds pels veïns, així com ja hi ha zones blaves Cornellà (tot el municipi) Tota la ciudadania de Cornellà 30/04/2017 Pendent

225 064P Pas zebra a l'alçada de Rubio i ors amb c/Arq 
Adell Ferrer i Puigcerdà

Fer un pas zebra a l'alçada del restaurant Montecarlo (Rubiio i Ors) amb els dos carrers esmentats Centre Tota la ciudadania de Cornellà 30/04/2017 Pendent

226 065P Millora Parc Canal de la Infanta Millorar els jocs infantils (gronxadors, tobogans, etc...) del Parc de la Infanta, te pocs jocs per ser un dels parcs més importants dela ciutat Cornellà (tot el municipi) Tota la ciudadania de Cornellà 30/04/2017 Pendent226 065P Millora Parc Canal de la Infanta Millorar els jocs infantils (gronxadors, tobogans, etc...) del Parc de la Infanta, te pocs jocs per ser un dels parcs més importants dela ciutat Cornellà (tot el municipi) Tota la ciudadania de Cornellà 30/04/2017 Pendent

227 066P Dutxes accesibles per persones depenents Espai mpal amb diverses sales/dutxes amples condicionades per atendre aquest moment de les persones depenents i els seus acompanyants Cornellà (tot el municipi) Gent gran, persones depenents 30/04/2017 Pendent

228 067P Posem ombra a l'escola Ignasi Iglesias Que s'instal·li un tendall en una zona del pati per tal que els nens tinguin una zona d'ombra on guarir-se del sol El Pedró Població infantil 30/04/2017 Pendent

229 068P Parque Skatte Una pista de skatte serial ideal en la zona de Can Bagaria para divertirse y hacer deporte Cornellà (tot el municipi) Jóvenes 30/04/2017 Pendent

230 069P Millora Carrers Teodor Llorente i Ptge 
Rivelles

ampliar voreres i treure aparcaments, facilitar circulació de vehicles i persones Fontsanta-Fatjó Veïns de la zona 30/04/2017 Pendent

231 070P Ascensor AAVV Almeda Poner ascensor en la sede de la AAVV del barrio Almeda Almeda Usuarios instalaciones AAVV Almeda 30/04/2017 Pendent

232 071P Ascensor AAVV Almeda Poner ascensor en la sede de la AAVV del barrio Almeda Almeda Usuarios instalaciones AAVV Almeda 30/04/2017 Pendent

233 072P Arreglar carrer Ernest Lluch Al final del carrer E. Lluch hi ha una rotonda que quan venen camions i donen la volta no poden tornar pel costat dret i surten en contra direcció. Habilitar el final del carrer doble sentitCentre Vianants i conductors 30/04/2017 Pendent

234 073P Enllumenat públic El Pedró Canvi enllumenat del barri Pedró (zona de Ctra Esplugues a dalt), llums pobres, antigues i taronges, diferents de les de la Ctra Esplugues El Pedró Veïns de la zona 30/04/2017 Pendent

235 074P Ciudad basada en las personas por buenas prácticas de movilidad, accesibilidad y calidad urbanaHacer una circunvalación en Cornellà y hacer una gran avenidad de paseo desde la Rbla de Cornellà hasta la Ctra St Boi Cornellà (tot el municipi) Peatones y vecinos 30/04/2017 Pendent

236 075P Jardín vertical - Zona ocio Jardines en Pza Abedul, zona ocio 3ª edad en pza Abedul atendiendo a la elevada población 3ª edad dotándolos de zona de ocio-social Sant Ildefons 3ª edad, infantil 30/04/2017 Pendent

237 076P Escaleras mecánicas o ascensores Construir la infraestructura necesario para un ascensor o escaleras mecánicas para facilitar el movimiento a personas que no se pueden mover de una manera naturalAlmeda Toda la ciudadanía de Cornellà 30/04/2017 Pendent

238 077P Reforma Parc Av baix Llobregat / N. MonturiolRemodelació del parc, noves màquines i estris per a persones grans Centre Tota la ciudadania de Cornellà 30/04/2017 Pendent

239 080P Campanyes de recolçament al comerç local Pàgina web de l'Ajuntament o externa on estiguin tots els comerços i les seves dades o pàgines web. Publicitat conjunta (premsa local, ràdio, autobusos) Cornellà (tot el municipi) Tota la ciudadania de Cornellà 30/04/2017 Pendent

240 081P Fachadas barrio Riera Se tendría que mandar un técnico del Ayuntamiento para valorar los cables de las compañías que cuelgan de las fachadas Riera Vecinos del barrio 30/04/2017 Pendent

241 082P Que el bus 94 arribi a Fontsanta Si fos possible que la línia de bus 94 arribés a Fontsanta, es a dir, que fes el recorregut del 95 però en sentit contrari Cornellà (tot el municipi) Veïns de la zona 30/04/2017 Pendent

242 083P Més carril bici a Cornellà Crec que als barris més centrals de Cornellà no hi ha gaires carrils bicis, en canvi, al barri de St Ildefons abasta tota la ctra d'Esplugues, però per exemple a Cornellà centre no hi ha gairabé i el carril no es recupera fins prop de la zona del riuCornellà (tot el municipi) Toda la ciudadanía de Cornellà 30/04/2017 Pendent

243 084P Peatonalización calle Verge de Montserrat Hacer peatonal la calle para tener menos tráfico, más espacio para recorrer el camino de los estudiantes de secundaria que vienen de los FFCC y de otros barriosRiera Toda la ciudadanía de Cornellà 30/04/2017 Pendent

244 085P Empreses joves a Cornellà Facilitar ajudes a gent que vol crear noves empreses tant de manera econòmica com indicant els passos que s'han de seguir Cornellà (tot el municipi) Tota la ciudadania de Cornellà 30/04/2017 Pendent

245 086P Modificacions d'horaris de les biblioteques Proposo que fins els 20:30 h sigui com fins ara però fins les 22:00 aprox segueixi oberta com a aula d'estudi  i s'obri amb un horari més ample els caps de setmanaCornellà (tot el municipi) Joves i estudiants 30/04/2017 Pendent245 086P Modificacions d'horaris de les biblioteques Proposo que fins els 20:30 h sigui com fins ara però fins les 22:00 aprox segueixi oberta com a aula d'estudi  i s'obri amb un horari més ample els caps de setmanaCornellà (tot el municipi) Joves i estudiants 30/04/2017 Pendent

246 087P St Ildefons. Polítiques d'ocupació i formació Redui l'atur de la població Cornellà (tot el municipi) Joves i adults a partir 45 anys 30/04/2017 Pendent

247 088P Robos en el barrio más seguridad Las niñas salen por el barrio asustadas por la cantidad de robos de móviles y bolsos Cornellà (tot el municipi) Toda la ciudadanía de Cornellà 30/04/2017 Pendent

248 089P Gimnasio Mpal propongo que los gimnasios públicos sean gratuitos para los parados de Cornellà o a mitad de precio que tengan las mismas oportunidades Cornellà (tot el municipi) Toda la ciudadanía de Cornellà 30/04/2017 Pendent

249 090P Seguretat i civisme Més seguratat i control civisme Fontsanta-Fatjó Toda la ciudadanía de Cornellà 30/04/2017 Pendent

250 091P Parque de la Figuera El parque está lleno de ratas, que quiten todos los hierbajos de alrededor y hagan el parque més grande Centre Toda la ciudadanía de Cornellà 30/04/2017 Pendent
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tècnic

251 092P Reducció taxa IBI per famílies nombroses Segons l'import que es pugui destinar reduir l'impost del IBI a les famílies nombroses del municipi Cornellà (tot el municipi) Tota la ciudadania de Cornellà 30/04/2017 Pendent

252 093P Cambio piso para personas mayores Vivimos en un ático y los dos somos mayores, mi señora la tienen que operar de las dos caderas Riera Gent gran 30/04/2017 Pendent

253 094P El cotxe de la pça Catalunya A la plaça Catalunya, en la redonda, un lloc en el que es pot montar en un cotxe de joguina que es pugui conduïr La Gavarra Infants 30/04/2017 Pendent

254 095P Cambio árboles c/Campfasso Cambio tipo de árboles ya que la caida de las hojas provoca caidas cuando llueve La Gavarra Toda la ciudadanía de Cornellà 30/04/2017 Pendent

255 096P Ascensor AAVV Almeda Poner un ascensor en la AAVV Almeda Almeda Usuarios instalaciones AAVV Almeda 30/04/2017 Pendent

256 097P Alquiler barato Generar ayudas económicas para los alquileres. Cornellà (tot el municipi) Toda la ciudadanía de Cornellà 30/04/2017 Pendent

257 098P Pista frontón en Can Mercader Instalación de una pista pública de frontón en el terreno que hay a continuación del pipican de can Mercader para facilitar la práctica deportiva. Cornellà (tot el municipi) Toda la ciudadanía de Cornellà 30/04/2017 Pendent


