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Vots a favor:
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyor Claudio Carmona Vargas .
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez.
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal
Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja.
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla,
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos
Domínguez Rodríguez.

Abstenció:
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez.
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyor Sergio Gómez Márquez per aplicació
del que disposa l’article 136 del ROM, en estar absent durant el moment de la
votació.

MOCIÓ RESULTANT
...
El soterrament del cablejat elèctric o telefònic als nuclis urbans continua sent una
assignatura pendent a molt pobles i ciutats degut a la manca de compromís de les
empreses distribuïdores i comercialitzadores que no troben incentius econòmics per
abordar aquestes actuacions.
L’actual ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic
municipal no indica prioritat per soterrar les instal·lacions per les noves dotacions. Per
aquest motiu ens trobem sense una solució viable que permeti una progressiva
eliminació del cablejat aeri i dels pals elèctrics que en molts casos resulten perillosos i
suposen una barrera per a la mobilitat, sobretot per aquelles persones que tenen
mobilitat reduïda.
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Seguint en la línia de la mobilitat, la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat
estableix la importància de la promoció de l’accessibilitat com a instrument per a fer
efectiu el principi d’igualtat de la ciutadania, amb l’objectiu clar de suprimir les
barreres arquitectòniques, també a l’espai públic. La mateixa normativa recull
l’obligatorietat de totes les administracions de disposar d’un Pla d’accessibilitat en
l’àmbit de les seves competències.
A part de l’anterior normativa, ja des de l’any 2003 la Direcció General d’Energia i
Mines i l’Institut Català d’Energia va publicar un informe sobre la situació de les línies
elèctriques aèries i soterrades a Catalunya, en el qual ja es feia una anàlisi dels
beneficis econòmics d’una i altra opció i considerava que en entorns urbans l’opció del
soterrament sempre resulta més favorable degut als beneficis econòmics d’utilització
del sòl. També recomanava els acords entre administracions i les empreses
propietàries de les instal·lacions per trobar solucions que facilitin el soterrament de
les línies.
En aquest sentit, actualment no és possible arribar a acords amb les companyies
elèctriques i de telèfon, per l’absència d’una normativa clara, i perquè no estan
interessades en el soterrament d’aquestes línies, al·legant dificultats per fer front a
les reparacions en cas d’averies. A més, per a les línies públiques només admeten el
soterrament en els casos on els costos van totalment a càrrec de l’Administració, i les
obres son executades per elles sense possibilitat de concurs púbic, per aquests motius
creiem necessari un canvi normatiu i l’establiment d’una partida pressupostaria de
suport econòmic al món local per part de la Generalitat de Catalunya.
És una evidència que el soterrament de tots els trams urbans que encara compten
amb cablejat aeri suposaria una millora per a l’ordenació urbana, una major
eficiència en l’ús de l’espai públic i suposaria l’eliminació de barreres
arquitectòniques.
Per tots aquest motius, el grup municipal d’ERC/AM a l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat proposa al ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Instar a l’equip de govern a continuar avançant en el soterrament de les
línies elèctriques i de telèfon de la nostra ciutat.
Segon.- Instar a la Conselleria d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat de
Catalunya a fer un canvi normatiu amb l’objectiu d’establir l’obligatorietat, per a les
companyies elèctriques i telefòniques, l’inici mitjançant un acord marc del
soterrament de les línies de pobles i ciutats, amb el compromís dels ajuntaments de
facilitar els permisos adients que facilitin el soterrament.
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Tercer.- Demanar que la Conselleria d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat
de Catalunya estableixi un pla de cooperació econòmica anant a càrrec d’aquesta el
75% i la resta a compte dels ajuntaments, per tal d’executar plans locals de
soterrament del cablejat elèctric i telefònic, igual que fan d’altres administracions
supramunicipals.
Quart.- Traslladar els acords al Consell Sectorial de Medi Ambient, al Consell de Ciutat
i a la Conselleria d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya.

...

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre
regidors i regidores presents en aquest moment.

PUNT SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PER
LLUITAR CONTRA LA POBRESA MENSTRUAL.Moció ERC/AM, per lluitar contra
la pobresa menstrual

MOCIÓ
...
La pobresa menstrual és un problema que afecta a milions de persones arreu del món
a causa dels elevats preus dels productes d’higiene menstrual que moltes d’elles no es
poden permetre, però no es limita només a aquest fet, cal tenir també en compte la
manca d’accés a banys i instal·lacions on tenir cura de la higiene personal durant el
període menstrual. La pobresa menstrual és una realitat: una de cada quatre
europees es veu obligada a triar entre adquirir productes d’alimentació o d’higiene
menstrual.
El 28 de maig se celebra el Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones i
també per a la Visibilització Menstrual. Una data que es reivindica des del 2014 i que
posa sobre la taula qüestions de gènere molt sovint silenciades a l’agenda política,
mediàtica i social.
Aquest any, des del CIRD de Cornellà, del 24 al 30 de maig, es va celebrar la setmana
de la salut de les dones, amb diferents activitats com un taller d’educació online,
difusió i informació de l’equitat menstrual a les xarxes socials i també es va anunciar
que s’havia iniciat un projecte sobre salut menstrual que es portarà a terme a la
ciutat. La intenció d’aquest projecte, és saber quina és la situació relativa a l’equitat
menstrual per poder plantejar accions al respecte amb col·laboració amb el banc
farmacèutic.
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