
ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

Identificació de la sessió
Núm. 3/2016
Caràcter: Ordinària
Data: 13 de desembre de 2016
Horari: De 18:30 a 19:52 hores
Lloc: Departament de Medi Ambient

Assistents: 

Sr. Andreu Ferré Ferré
Sr. Miquel Domingo Rodríguez
Sr. Josep M. Gasol Vallvé
Sr. Francisco Tiñena Beseran
Sra. Cristina Linares Vidal
Sr. Raimon Martí Arbós
Sr. Ricardo López Vázquez
Sra. Carmina Pozuelo Blanco
Sr. Josep Ramon Esteve Llorens
Sr. Jordi Grifoll Taverna

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. Jordi Balust López, de la Federació Associació de Veïns, i el Sr.
Lluís M. Castellví Vall, del Consell Comarcal Baix Camp, el Sr. Josep M. Forcadell i Fuentes, del
GEPEC, però han excusat la seva assistència.

Tampoc s'ha presentat el Sr. Damià Vernet Barceló, del Grup Municipal CUP, que  ha excusat la
seva assistència. No obstant això, assisteix la Sra. Clàudia Egea Sabaté, no membre del Consell, i
que és membre de la Candidatura d'Unitat Popular, en substitució seva. 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l�acta de la sessió anterior
2. Pla d'Acció de Medi Ambient
3. Actuacions Àmbit Sanejament Ambiental
4. FUE
5. 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 (13/06/2016).
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2. Pla d'Acció de Medi Ambient

S�inicia  la  sessió  amb la  intervenció  del  regidor  de  Medi  Ambient,  el  Sr.  Daniel  Rubio,  que
adverteix a la Sra. Clàudia Egea Sabaté, no membre del Consell, que pot intervenir en la sessió
però sense dret a vot. 

El  regidor  manifesta  que  la  voluntat  és  la  confecció  del  Pla  de  Medi  Ambient,  i  que  s'han
incorporat totes les propostes exposades en el darrer Consell celebrat, així com les que s'han fet
arribar  per  correu  electrònic.  El  regidor  procedeix  a  reproduir  els  punts  del  Pla  a  títol  de
recordatori. 

Pel  que  fa  a  la  dotació  econòmica,  els  tècnics  han  fet  una  valoració  per  criteris  (es  facilita
documentació  als  assistents).   El  regidor  explica  la  previsió  del  pressupost  destinat  a  Medi
Ambient, per import de cent mil euros, per a les accions que es facin durant l'exercici del 2017-
2020, sempre i quan el pressupost s'aprovi.

Els assistents veuen bé l'aprovació del pressupost i les accions o programes que es volen dur a
terme.  En  aquest  sentit,  el  Sr.  Francisco  Tiñena  demana  un  aclariment  sobre  l'import  del
pressupost i el regidor informa al respecte. 

El regidor indica que el Pla tindrà una durada de tres anys i es disposa d'aquest pressupost de
cent mil euros, amb el que es tindrà marge de negociació. Sobre aquest punt el regidor pregunta
com ho veuen els assistents. 

Es tracta el tema dels horts i la Sra. Clàudia Egea fa un incís i pregunta si es podrien generar horts
urbans en aquest espai arribant a un pacte amb el propietari. El regidor indica que ha estat amb
el delegat de la Unió de Pagesos, i la idea és que l'Ajuntament de Reus faci un conveni amb
particulars per tal de fer una cessió de terrenys per ambdues parts, per explotar-les durant 5 anys
(en total les finques sumarien uns 90.000 m2). 

La Sra. Clàudia Egea afegeix que haurien de tenir perfil professionalitzat, i el regidor proposa una
altra alternativa, com és la de cedir l'Ajuntament o bé el particular, un terreny per a fer tallers
(activitats de tirolina, hort per a recuperar plantes aromàtiques, fer treballs de jardineria, etc.). La
Sra. Clàudia assenyala que vindria a ser com un banc de terres. 

El Sr. Ramon Castellví aclareix que, unes són finques de dos i tres hectàrees, i l'altra, solars urbans
més petits no aptes per a cultivar (de dos mil metres quadrats aproximadament). 

El Sr. Josep Ramon Esteve manifesta que, no som un Ajuntament amb molt terreny de patrimoni,
per  això el  regidor  afegeix que cal  crear  un nexe o vincle  entre els  terrenys  privats  i  els  de
l'Ajuntament, aquesta és la línia. 

La Sra. Carmina Pozuelo pregunta si aquests terrenys són de secà o de regadiu, i el Sr. Josep
Ramon Esteve li aclareix.  Així mateix, la Sra. Carmina manifesta que al Mas Carandell estan fent
cursets d'agricultura ecològica i podrien fer servir aquests terrenys per a realitzar aquests tallers. 

La  Sra.  Clàudia  Egea  posa  com  a  exemple  les  pràctiques  agroecològiques  que  realitza  la
Universitat Rovira i Virgili (URV), és un projecte potent i efectiu. Un dels membres intervé i posa
d'exemple els Horts socials del municipi d'Olot. 

Desprès  de  debatre  sobre  diferents  punts  del  pla,  per  part  del  regidor  es  sotmet  a  votació
l'aprovació  del  document  (Pla),  que  no  és  la  part  econòmica.  Es  vota  favorablement  per
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unanimitat. 

3. Actuacions Àmbit Sanejament Ambiental

El Sr. Ramon Castellví intervé per explicar el punt referent al sanejament ambiental, i el regidor
explica que a la premsa ha sortit publicada la idea de fer dos estudis econòmics de viabilitat, de
fer una gossera comarcal o municipal (posa com a exemple el cas de Barcelona, el Garraf i el
Maresme).   La Comarca té la necessitat de fer una gossera. I a nivell municipal, és insostenible
per la inversió que suposa i la gestió del dia a dia. 

S'està  esperant  una  resposta  de  l'Ajuntament  de  Cambrils  al  respecte,  el  que suposaria  una
inversió de vuit-cents mil euros, entre tots els socis. La gestió anual seria de dos-cents cinquanta
mil euros anuals, a repartir entre els socis. En aquest sentit, s'ha creat una Comissió Especial al
Consell  Comarcal  de  Reus  i  també  s'està  treballant  en  l'elaboració  d'una  ordenança  tipus
d'animals. 

A dia d'avui, el servei de recollida d'animals de que disposem és amb la gossera «Última Llar»,
que  va  sortir  en  premsa  l'any  passat,  però  es  va  enviar  consulta  al  Col·legi  de  Veterinaris,
inspectors i SEPRONA, i no hi ha cap element objectiu per comunicar-los que no volem continuar
amb el seu servei.  En el mes de maig de 2017 finalitza el servei, però s'ha demanat una pròrroga
del servei, fins aleshores. Com a municipi es té la tranquil·litat que es cobreix el servei, almenys,
fins que es resolgui el tema de la gossera. 

La Sra. Carmina Pozuelo pregunta al respecte i el Sr. Ramon Castellví l'informa que la gossera
ajudaria a centralitzar els animals, doncs 150 animals que es troben a la gossera són de Reus, la
resta són d'altres municipis. 

Si es fa una donació en espècie d'una finca a Botarell, aquesta seria la localització de la gossera. 

4. FUE

Arribats a aquest punt, el regidor cedeix la paraula al Sr. Ramon Castellví, que procedeix a explicar
el  mandat  legal  previst  a  la  Llei  16/2015,  de  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l�activitat
administrativa  de  la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de  Catalunya  i  d'impuls  de  l'activitat
econòmica,  de  crear  un  únic  punt  d'accés  (FUE)  per  simplificar  i  agilitzar  la  tramitació
administrativa per poder iniciar una activitat econòmica a la ciutat, de forma online o presencial. 

Informa que s'ha treballat amb aquesta FUE a nivell organitzatiu.  Indica que es disposa d'una
versió demo, que a partir  del mes de gener del 2017entrarà en funcionament,  i  procedeix a
explicar-la mitjançant projecció en pantalla. 

La comunicació entre Administració i empreses obligatoriament es farà telemàticament, però els
particulars podran comunicar-se amb l¡Administració com fins ara. Però si vol presentar a la FUE
documentació, des de la OTE s'introduiran les dades i es crearà l'expedient electrònicament. 

Atès que es té problemes informàtics, s'avança la sessió mitjançant el torn de paraules. 

5. Torn obert de paraules

Intervé el Sr. Francisco Tiñena recordant que es va dir que la FUE funcionaria a finals del mes
d'agost  del  2016.   En aquests  sentit,  el  regidor  indica  que és  una  eina que han tingut  que
desenvolupar des de zero, i la tardança ha esdevingut per problemes informàtics. Així mateix,
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s'explica  que  és  una  eina  intuïtiva,  que  t'indica  el  que  vas  presentant  quan  presentes  una
declaració responsable o la comunicació prèvia.  Que a nivell  intern, des del 09/01/2017,  els
informàtics estan preparant els cursos interns per a la formació d'activitats i personal de la OTE.
Implementaran la FUE i la formació simultàniament. 

L'Àrea de Medi Ambient disposa d'una oficina tècnica empresarial (OTE) constituïda formalment
per Decret, a la que estaran adscrites quatre persones. S'explica que els titulars que vulguin obrir
una activitat a Reus, presencialment, haurà d'omplir els camps del formulari, i s'està mirant com
fer-ho informàticament. 

Un dels membres pregunta si s'ha contemplat la possibilitat d'introduir el NIF de les empreses.
Aporta un model de declaració responsable com a exemple. Indica que s'adjunta com a PDF i no
cal tenir la signatura digital. Pregunta com podem salvar aquest tràmit informàticament. 

El regidor fa un aclariment i apunta les iniciatives que s'estan portant a terme:

- S'han canviat 300 pantalles de fluorescents de llums LED, el que suposa un estalvi energètic i
econòmic prou important.  Doncs es farà una reducció de deu mil a onze mil euros l'any.

Sobre aquest punt, el Sr. Ricardo López pregunta sobre l'amortització de la inversió feta. El regidor
l'informa que en quatre o cinc anys es tindrà amortitzada la inversió en llums. 

- Es tracta el tema de la Patacada.

- Es tracta el tema del Palau Municipal.

Així mateix, es procedeix a explicar als membres del Consell, el programa intern del SIGMA i la
base de dades d'Activitats. El Sigma és l'expedient virtual que es crearà per a la tramitació de les
comunicacions prèvies i declaracions responsables que es presentin noves.  

El Sr. Francisco Tiñena pregunta si, des de que es presenta la declaració o comunicació, en 24
hores des de la seva presentació, aquesta existeix.  Se li explica el funcionament i el sistema
d'inspeccions, amb indicació que, la intenció és assolir, en el futur, que els inspectors vagin amb
una tablet (fitxes electròniques de l'establiment), i crear un codi QR de cada establiment, que
s'hauria  d'exhibir  en  l'entrada  de  cada  establiment,  per  tal  de  facilitar  les  inspeccions  de  la
Guàrdia Urbana i els inspectors d'activitats, per tal de saber de forma instantània si l'establiment
disposa de llicència municipal o no. 

La Sra. Cristina Linares planteja una pregunta, i és si el promotor de l'activitat no és de Reus si ens
podem trobar un problema. El Sr. Ramon Castellví indica que, en aquest casos, aquest s'ha de
donar d'alta a la base de dades de tercers de l'Ajuntament, que és un formulari que es troba a la
seu de reus.cat.  També es donarà com a opció, posar l'adreça de correu electrònic del tècnic
perquè potser l'interessat (persona física) no disposa. El regidor recorda que estem en fase de
proves. 

El  Sr.  Francisco Tiñena pregunta si  l'interessat  pot  consultar  l'expedient  d'activitats.  En aquest
sentit, el Sr. Ramon Castellví l'informa que sí se li podrà donar la informació. Així mateix, es posa
com a exemple la FUE de l'Ajuntament de Cambrils, en què s'indica que la té operativa però
tramiten l'expedient en paper. 

Finalment, el Sr. Ramon Castellví explica que també s'ha treballat en l'elaboració d'un «Pla de
verificació  d'activitats  comunicades  de  Reus,  2017-2022»,  que  ha  estat  redactat  pels  tècnics
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municipals, i procedeix a explicar l'objectiu i contingut del pla. Aquest Pla també s'ha preparat per
exigència  de  la  Llei  16/2015,  esmentada,  que  està  pendent  d'aprovació  inicial  pel  Ple  el
19/12/2016.  S'intentarà arribar a vuit mil activitats però és feina interna que no arriba a veure la
llum pública. 

També han desenvolupat el «Business Intelligence», que és una eina intel·ligent que permet tenir
les dades automatitzades de les activitats. 

També es comenta el fet que, el canvi de lluminàries de les darreres dos mil bombetes per LED ha
estat impugnada per una empresa. 

Ha sortit la noticia dels estornells, aquesta tarda un falcó i un àguila s'han deixat al Passeig Prim i
a la Plaça de la Llibertat com a mitjans dissuasoris per espantar els ocells, atès que s'han rebut
moltes queixes per la seva presència.

El Sr. Ricardo López pregunta sobre el contracte per a la instal·lació de la lluminària dels edificis
municipals. El regidor explica que es va adjudicar a l'empresa ZAMAR 2000, per contracte menor,
atès que va ser l'oferta més econòmica, dels tres pressupostos que es van demanar i presentar. 

Un dels membres posa de relleu la campanya divulgativa sobre els herbicides. Pregunta si està
prohibit actualment.  El Sr. Ramon Castellví manifesta que a nivell municipal es compleix, en el
tractament  dels  jardins  no  s'aplica  el  «glifosat».  Però  tot  i  que  no  hi  hagi  un  control  per  a
comprovar-ho,  Reus recomana no utilitzar aquest producte.

El regidor agraeix a tots la seva assistència.

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

La secretària, Vist i plau, el president,
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