
ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

Identificació de la sessió
Núm. 2/2016
Caràcter: Ordinària
Data: 13 de juny de 2016
Horari: De 18:30 a 19.35 hores
Lloc: Departament de Medi Ambient

Assistents: 

Sr. Josep M. Gasol Vallvé
Sr. Francisco Tiñena Beseran
Sra. Cristina Linares Vidal
Sr. Ricardo López Vázquez
Sra. Carmina Pozuelo Blanco
Sr. Josep Ramon Esteve Llorens
Sr. Josep M. Forcadell i Fuentes

També hi assisteixen el Sr. Ramon Castellví Andreu, Cap de Servei de l’Àrea Municipal de Medi
Ambient, el Sr. Pere Líndez i Borràs, de Salut Pública, convidat pel regidor, i la Sra. Irene Gómez
Santos, que actua com a secretària.

No s'han presentat a la sessió el Sr. Damià Vernet Barceló, del Grup Municipal CUP,  el Sr. Jordi
Balust López, de la Federació Associació de Veïns, i el Sr. Jordi Grifoll Taverna, de la Universitat
Rovira i Virgili, però han excusat la seva assistència.

Tampoc s'han presentat el Sr. Andreu Ferré Ferré, de l'Assemblea Local Creu Roja, la Sra. Anna
Aragonès  Roc,  del  Consell  Comarcal  Baix  Camp,  el  Sr.  Miquel  Domingo Rodríguez,  del  Grup
Municipal C i U, el Sr. Raimon Martí Arbós, del Grup Municipal d'ERC.

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Aportacions per part dels membres del Consell del Pla d'Acció de Medi Ambient

3. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Queda aprovada l'acta de l'última sessió (17.05.2016).

2. Aportacions per part dels membres del Consell del Pla d'Acció de Medi Ambient

S’inicia la sessió amb la intervenció del regidor de Medi Ambient, el Sr. Daniel Rubio, que exposa
que es va presentar una proposta en la sessió anterior, oberta a consideració, que esta avalada
pels  tècnics  de  la  regidoria  de  Serveis  Territorials,  però  ampliable,  i  només  s'han  rebut  dos
propostes,  una  del  Grup  Municipal  CUP  i  un  altra  del  GEPEC,  que  s'han  passat  als  tècnics
municipals per a la seva valoració. 



El regidor indica que hi han aportacions que semblen interessants. Però el GEPEC fa una valoració
d'una proposta,  la  interpretació és lícita,  però es demanaven accions,  és a  dir,  una proposta
d'acció concreta que implementés l'altra document o que incorpori accions noves. 

El  Sr.  Josep M.  Forcadell,  en representació  del  GEPEC,  respon al  regidor  que,  el  que diu  és
justament el problema que veuen a la proposta, que és una cosa genèrcia, un "copiar i pegar",
una proposta que tothom acceptaria. Per a ells hi falten coses, doncs així ho va comentar amb
companys i tècnics, que van fer un resum i ho van presentar. En aquest sentit, el Sr. Josep M.
destaca que fa anys que hi ha camins saludables i  simplement han fet consideracions sobre
aquests temes.  Això és tan ampli, genèric, i si volem ser útils millor fer poc i concretar temes. 

El regidor aclareix que, potser ha faltat una reunió prèvia amb el GEPEC, i repeteix el que va dir en
la primera sessió, i és que, primer es recull tot el que volem en el nostre Pla d'acció i es valoraran
els costos, i a partir d'aquí ja decidirem qué farem. Comencem a planificar, a establir un calendari
de les accions, els tècnics les valoraran i el cost que pot tindre; per exemple, el vehicle elèctric o
el fet d'implantar més camins verds. I després es valorarà quan les volem fer, i en aquest punt
ens hauriem de posar d'acord. La voluntat del nou regidor és que sigui un òrgan consultiu.

En segon lloc, fer un recull de les accions (és un taller que té un procés).

El Sr. Josep M. Gasol, de CCOO, demana la paraula, i el regidor li cedeix. Manifesta que s'han
mirat el pla d'acció i és un pla que el pot assumir tothom, i que estan d'acord amb el contingut.
Afegeix que, es poden incloure coses en cada apartat del pla, però el regidor ha de marcar les
seves prioritats, i l'equip de govern és qui decideix on es gasten els diners, perquè són membres
consultors. 

Així  mateix,  declara que, a mesura que es vagin assolint les coses que indica el pla, es facin
púpliques a través de la web de l'Ajuntament, o a l'específica dels regidors, per tal de poder
verificar-les; i afegeix que, no cal afegir més coses al pla perquè l'Ajuntament no té diners per
assumir-les. En aquest sentit, el Sr. Josep M. Gasol posa com a exemple el tema dels camins,
indicant que, si no es promouen caminades saludables i no es fan públiques, no serveix. 

El Sr. Ricardo López, manifesta que cal promoure coses més pràctiques per a la gent, i exposa el
tema de la "caminada saludable". No sap si és més pràctic o no aquesta tema, però considera
que el tema dels coloms i els solars, si ho és.  Per altra banda, la gent no sap que s'estalvia el
60% de l'Impost del Vehicle Elèctric,  i  aquest tema s'ha de promoure. També proposa fer un
estudi dels carrers que puguin ser peatonals i facilitar l'accés als veïns. 

Acte seguit,  el  regidor contesta al Sr. Josep M. Gasol, fent-li saber que intentarà ponderar els
temes, i la intenció és demanar més en una primera etapa. El Sr. Josep M. manifesta que per
metodología de treball seria bó.

El  regidor  exposa  una  sèrie  de  punts.  En  primer  lloc,  fa  saber,  pel  que  fa  a  l'estat
d'abandonaments dels  solars  del  municipi,  que s'han enviat  mil  tres-centes cartes a sis-cents
propietaris, en què se'ls recorda la seva obligació de tenir-los en bones condicions de neteja i
salubritat. Per tant, es començarà a adoptar una política més dura. 

En segon lloc, pel que fa al contracte que s'esta a punt d'adjudicar, i facilitarà les tasques en el
tema animals. En el tema del vehicle elèctric, el regidor es compromet a anunciar-ho més i millor.

La Sra. Carmina Pozuelo, manifesta que en l'anterior sessió, el problema de la assisstència d'altres



membres es podia haver resolt convindant-los. El Sr. Pere Líndez, intervé i posa com a exemple la
celebració d'altres Consells, en que no ha estat possible. 

Dit això, la Sra. Carmina Pozuelo demana que les acciones que es facin es concretin en el temps i
es vagin fent. Que per exemple, la campanya que es proposa "qui més recicli menys pagarà" pel
det d'utilitzar la deixalleria, ja es va proposar durant el seu govern, i en el pla d'acció municipal es
contempla  com a "targeta verda". 

En tots els punts del pla es podrien afegir més coses. Per exemple, a Reus caldria augmentar el
tema de la mobilitat, per la qual cosa, caldria fer un pla de mobilitat pels dies de partit,  a la
Urbanització Sol i Vista fer un carril bici, etc...

Si es vol que la gent faci vida al carrer, cal instal·lar fonts, bancs, etc, i posa com a exemple el Barri
Sol i Vista, que fins al centre de Reus, no hi ha cap banc instal·lat per a poder seure. 

Pel que fa al tema dels solars, declara que está molt bé, però posa de relleu que també hi ha un
problema de salubritat en els pisos abandonats, i aquest tema requereix d'un pla d'acció; i posa
com a exemple, un projecte per agilitzar el tràmit amb els propietaris.

Sobre la ciutat intel·ligent, cal assegurar-se que en cada barri es pugui connectar. I destaca que a
la web de l'Ajuntament de Reus li cal una empenta, ja que personalment a ella li costa trobar les
coses quan busca a la web municipal. 

Quant a educació, cal fer formació amb les escoles (nens) i altres sectors de la població, com són
la gent gran.

Finalment, demana molta complicitat amb el GEPEC i d'altres entitats, per tal de promoure que
arribin als barris, etc.

El regidor pregunta a la Sra. Carmina  Pozuelo  si tot allò que ha dit ho pot enviar per correu
electrònic, i manifesta que sí. 

El Sr. Francisco Tiñena indica que no té cap proposta a presentar, però manifesta que, si es pot
complir  només  un  5% del  que  es  contempla  en  el  pla  d'acció  municipal,  és  una  proposta
ambiciosa. Així mateix, afegeix que, pel que fa a la idea de ciutat neta, si es fomenta la idea en el
sistema educatiu la inversió seria mínima. La gent aprecia la seva ciutat si està neta, en aquest
sentit, és consicent que no hi han diners, però la petita aportació que pot fer és impulsar-ho. 

El regidor té com a objectiu que els representants que formen part d'aquest Consell facin seves
aquestes propostes per incorporar-les als pressupostos. 

El Sr. Josep Ramon  Esteve declara que ho troba tot bastant adequat, sobre tot el tema de les
parcel·les  rústiques  abandonades  i  la  proliferació  de  fauna  salvatge,  que  s'està  multiplicant.
Demana  a  l'Ajuntament  premura  a  l'hora  de  concedir  els  permisos  de  caça  en  la  zona  de
seguretat. 

El  regidor  manifesta  que,  ha demanat  al  Departament  de Patrimoni  un llistat  dels  solars  de
propietat municipal, per tal de valorar una cessió del terreny (secà), d'aquesta manera guanyem
tots. 

La Sra. Carmina Pozuelo pregunta en què consiteix el tema de les cessions de terrenys i el Sr.
Ramon Castellví li aclareix. 

El Sr. Josep M. Forcadell, indica que han fet trenta cinc consideracions, i si algú vol que se li enviïn



no té cap problema. Que si el problema són els diners, llavors ho deixem estar. 

El  Sr.  Francisco  Tiñena  fa  un  incís  i  manifesta  que,  qualsevol  acció  ha  d'anar  lligada  a  un
pressupost. 

El Sr. Josep M. Forcadell, continua dient que, si qualsevol cosa que es fa no hi ha diners, pot haver
un cert desànim, perquè si les coses no es poden fer perquè no hi ha partida... en els Consells es
parla molt i es treballa poc. Demana respostes a les coses que dirà en les reunions a les que
vingui, i ara es cenyirà a quatre consideracions:

Primera: Cal fer un diagnòstic de la recollida selectiva. Per això cal que ens preguntem com a
evolucionat la recollida selectiva a Reus. La qüestió és si estem contents els equips municipals. En
aquesta matèria assenyala que, tots els països que s'han posat durs, com Bélgica i Luxembrug,
han millorat la recollida selectiva. 

Segon: Problema dels gossos. La zona nord es horrible, com pot resoldre el municipi el tema dels
pixats i les defecacions? perquè els mini parcs del Mas Abelló, per exemple, s'han convertit en
parcs de gossos. Com ho ressolem això? És un pla d'acció?

Tercer: Es planteja l'abocament de CORSA.  Pregunta si l'Ajuntament controla quelcom d'aquest
abocador o és de l'Agència de Residus de Catalunya. Sobre aquestes preguntes el Sr. Ramon
Castellví manifesta que no es tenen dades en aquest moment, i el GEPEC demana tenir-les.

QUART: Les petites reserves de natura. A Reus no hi ha cap parc perquè la gent s'aillï de la ciutat.
Segons l'ONU, la verdó és Salut. Aïllar-se és salut. Afegeix que la gent no anirà als barrancs a fer
futting (ruta verda). 

Un cop exposats els seus punts, el Sr. Josep M. Forcadell, demana que se li digui alguna cosa en
la propera sessió. 

El regidor agraeix les propostes constructives.

La Sra.  Carmina Pozuelo afegeix que al  barri  del  Pinar volien arranjar el cablejat elèctric,  i  el
regidor demana que ningú parli en nom de l'associació dels veïns del barri. Acte seguit demana
que, un cop es tingui el document més complet, s'enviïn les propostes per correu electrònic per
tal de poder fer una valoració de les mateixes. 

El regidor aclareix, pels més pessimistes, que es farà una inversió d'un milió d'euros al tema de
les bombetes, perquè hi ha un regidor que ha treballat en la modificació del pressupost i s'ha
pogut aconseguir. 

Així mateix, el regidor anuncia que els dies 15/16 de juliol es farà una trobada per concenciar l'ús
del vehicle elèctric i  híbrid, a la Plaça de la Llibertat,  en què es faran tallers divulgatius, i on
l'Ajuntament de Reus farà de prescriptor d'aquests vehicles. De cara al 2017 s'intentarà buscar
una flota de vehicles de la Guàrdia Urbana (híbrid) i elèctric per a brigades. 

El Sr. Ricardo López, del Grup Municipal de Ciutadans, pregunta quin retorn té la part de les
bombetes? El regidor aclareix que, en quatre anys se han amortitzat,  i  que amb les mesures
implantades s'han estalviat 400.000 euros aproximadament. I la política de canviar les darreres
bombetes de mercuri és un projecte important. 

Comença el torn de paraules. 

La Sra. Cristina Pozuelo pregunta si es pot penjar a la web de l'Ajuntament el mapa de capacitat



acústica. En aquest sentit,  el  Sr. Ramon Castellví  indica que s'ha de tornar a elaborar i s'està
demanant pressupostos, és un tema que es té damunt de la taula. El Sr. Ramón Castellví ho
preguntarà a la tècnica, però es penjarà igulament el que tenim aprovat ara. 

El regidor agraeix a tots la seva assitència i avisarà de les properes reunion que tinguem. 

Finalitzada aquesta intervenció, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta
acta.

La secretària, Vist i plau, el president

 


