Hora: 19:30h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Súria
Persones assistents:
Nom i cognom
Josep Maria Canudas
Aida Roca
Josep Rosell Gallart
Joan Castellà
Miquel Caelles
Pere Requena Orozco
Marta Planas Vilafranca
Antonio Hernández Montoya
Carme Vilaseca
Concepció Manau Roig
Enric Sala Serra
Joan Llobregat Salvador
Maria Rovira Fernández
Lluís Fàbrega Martín
Marissa Castellà
Marta Viladés Ribera
Martín Rodríguez González
Núria Muntada
Salvador Jofre

Càrrec

En representació de

President

Alcalde de l’Ajuntament de Súria
Regidora de Medi ambient Ajuntament de
Vicepresidenta Súria
Secretari
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
Vocal
Regidor CIU Ajuntament de Súria
Vocal
Regidor AIS Ajuntament de Súria
Vocal
Regidor GIIS Ajuntament de Súria
Ajuntament de Súria
Associació Naturalista HYLA
Escola Mare de Déu de Montserrat
AAVV Barri de Salipota
Horts Socials Solidaris
Comunitat de regants de Súria
INS Mig-Món
ICL Ibera
Escola Francesc Macià
Sociedad de Cazadores de Súria (SOCAS)
Escola FEDAC-Súria
AAVV Poble Vell

Persones no assistents:
Nom i cognom

Àngel Barat
Àngel Rodríguez
Carlos Javier Arnaldo
Daniel Galindo
Dolors Solé
Domingo Bergillos
Federico Serrano
Francesc Circuns
Jaume Perarnau
Joan Ramon Mitjans
Jordi Sala
José M. Gallego
José Sánchez
José Sola

Càrrec

Vocal

En representació de

AAVV Amics de Cererols
AMPA IES Mig Món
Ràdio Club Súria
Agrupació sardanista de Súria
AAVV Mare de Déu d'Agost. Santa Maria
AAVV Sant Isidre. Barri de Joncarets
AAVV Els Rastells
Agrupació de pescadors esportius de Súria
Regidor ERC Ajuntament de Súria
AAVV Barri de Fusteret
AAVV Poble Vell
AAVV Raval Vell. Barri de Sant Jaume

Codi Validació: 4DGYQRH7RNJFLCH6QGMLC9GQL | Verificació: http://suria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 5

Josep M. Canudas Costa (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 01/12/2016
HASH: 53d8e4eff8270d09bdc4d94885c24fe3

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE MEDI AMBIENT
CELEBRADA EL DIA 5 DE JULIOL DE 2016

Nom i cognom

Josep Maria Caelles
Josep Maria Manubens
Josep Sans
Manel Zomeño
Marta Rancaño
Melitón Fornell
Miquel Àngel Montañá
Miquel Sala
Mònica Navarro
Núria Colom
Roberto Soto
Rossend Mata

Càrrec

Vocal

En representació de

Càritas Parroquial de Súria
Ràdio Club Súria
AAVV Els Rastells
AAVV Raval Vell. Barri de Sant Jaume
Regidor PSC Ajuntament de Súria
AAVV Barri de Salipota
Agrupació sardanista de Súria
Agrupació de pescadors esportius de Súria

A les 19:38h el president del Consell, l’Ilm. alcalde de Súria Josep Maria Canudas obre
la sessió donant la benvinguda a tots els assistents i dona pas a tractar els punts fixats
a l’ordre del dia.
1. Aprovació de l’acta anterior
Per unanimitat, queda aprovada l’acta de la sessió ordinària del Consell de Medi
Ambient celebrada el 10 de maig de 2016.
2. Aprovació de les sol·licituds d’adhesió al Consell de Medi Ambient

3. Debat i aprovació de les normes de funcionament de les comissions de
treball
Marta Planas i Josep Rosell passen a exposar un petit document on s’ha definit una
proposta de funcionament i calendari de les comissions de treball.
Els objectius de la proposta són
1) dotar de major efectivitat les 4 comissions de treball
2) definir un cronograma de treball per tal de poder presentar propostes concretees i
pressupostades a la Junta de Govern Local durant el debat anual de pressupostos.

Un cop feta l’exposició, es formulen alguns comentaris:
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El secretari informa que s’han rebut 4 sol·licituds d’adhesió al Consell i passa a
exposar els noms dels interessats i les entitats de les quals formen part. Atès a que les
4 sol·licituds rebudes s’adeqüen a l’article 8 del Reglament del Consell Municipal de
Medi Ambient de Súria i que no es mostrat cap inconvenient al plenari, es donen per
aprovades les 4 noves incorporacions i el President permet el pas a les noves
persones a la sessió del Plenari.

Els representants dels centres escolars argumenten que Escoles Verdes té un
calendari propi, ja que segueix el calendari escolar i certa temporalitat marcada per la
Generalitat de Catalunya, i que sovint hi ha més reunions de les 4 reunions anuals
oficialment previstes pel Reglament. No es veu problema en que aquesta comissió
segueixi un calendari propi.
Pere Requena sol·licita si no es poden plantejar accions per abans de 2017; al qual es
respon que sí, sempre i quan no suposi una despesa per l’Ajuntament doncs no està
previst en pressupost a no ser que sigui una actuació urgent.
Sense més, s’aproven les 9 normes de funcionament de les comissions que es
detallen a continuació:
1. Integrada per un mínim de cinc persones.
2. El treball se centrarà en concretar, dissenyar, executar i avaluar entre una i tres
activitats entre el setembre de 2016 i el juliol de 2017.
3. Es reunirà com a mínim cada tres mesos.
4. Les activitats proposades han de ser realitzables a través de la dedicació de les
persones que integren la Comissió i el suport del tècnic de Medi ambient de la
Mancomunitat.
5. L’adhesió és voluntària, però la integració en una Comissió implica un
compromís i una dedicació mínima per assolir els resultats (consecució de les
activitats consensuades).
6. Comptarà amb l’assistència de la regidora de Medi ambient de l’Ajuntament i el
tècnic de Medi ambient de la Mancomunitat.
7. Cada reunió finalitzarà amb un resum dels acords presos i una distribució de
les tasques a realitzar entre els seus integrants. S’aixecarà acta de cada
reunió.
8. Cada reunió començarà amb un repàs de les tasques realitzades per part dels
seus integrants respecte a l’anterior reunió.
9. Si en una comissió més de la meitat dels seus integrants deixen de participar-hi
sense causa justificada o no duen a terme les tasques que prèviament han
assumit, se sotmetrà en el Plenari la continuïtat de la Comissió, donant la
possibilitat d’incorporar-s’hi altres persones, o bé la dissolució de la mateixa.

Es procedeix a sol·licitar la incorporació voluntària dels presents a les comissions de
treball, quedant les llistes següents, les quals són susceptibles a ampliació amb altres
integrants del consell que no estaven presents.

Temàtica

Aigua i medi
natural
Activitats en
medi fluvial,
actuacions de
millora,
inundabilitat,
boscos, espais
protegits, flora,
fauna, geologia,
etc.

Residus i neteja
viària
Recollida selectiva,
prevenció de
residus, neteja
viària, civisme.

Energia
Estalvi, eficiència,
canvi climàtic,
energies
renovables.

Escoles Verdes
(Transversal)
Escola i Medi
Ambient.
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4. Constitució de les comissions de treball i els seus integrants

Integrants

1.

Aida
Roca
2.
Josep
Rosell
3.
Jaume
Perarnau
4.
Rossend
Mata
5.
Martín
Rodríguez
6.
Marta
Viladés
7.
Joan
Llobregat
8.
Antonio
Hernández
9.
Lluís
Fàbrega
10.
Enric
Sala
11.
Pere
Requena

1. Aida Roca
2. Anna Bonvehí
3. Conxita Manau
4. Lluís Fàbrega
5. Miquel Caelles
6. Salvador Jofre

1. Aida Roca
2. Josep Rosell
3. Enric Sala
4. Joan Castellà
5. Pere Requena
6. Miquel Caelles

1. Aida Roca
2. Josep Rosell
3. Maria Rovira
4. Carme
Vilasseca
5. Núria Muntada
6. Marissa Castellà

Les 4 comissions queden oficialment creades al haver-se arribat ja al mínim nombre
de participants.
5. Horaris i calendari de convocatòries pel 2016 i calendari previst pel 2017

Reunió
extraordinària
Plenari

 Aprovació de les sol·licituds d’adhesió al Consell per part
d’entitats i persones a títol individual
 Explicació de les normes de funcionament de les Comissions
de treball
 Constitució de les Comissions de treball: temàtiques i
distribució dels integrants del Plenari en les Comissions. Dies
i horaris de les reunions
 Autorització per rebre els ordres del dia i les actes de les
reunions per correu electrònic

Del 26 al
30/09/16
I
Del 24 al
28/10/16

Reunions de
les
Comissions de
treball

 Treball per a consensuar entre una i tres activitats,
relacionades amb el seu àmbit d’actuació. Mínim de la
informació a consensuar: títol, breu descripció i objectius,
col·lectius a implicar i proposta de pressupost necessària per
a dur-la a terme
 Es comptarà amb un pressupost anual a disposició de cada
comissió per a que pugui realitzar les activitats
consensuades

Del 7 a
l’11/11/16

Reunió
ordinària
Plenari

 Presentació i aprovació de les activitats consensuades per
les Comissions, i recollir aportacions a les mateixes

05/07/16
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S’aprova el calendari previst de les reunions de les comissions i el plenari

Del 21 al
25/11/16

Reunions de
les
Comissions de
treball

 Treball per a desenvolupar les activitats aprovades,
relacionades amb el seu àmbit d’actuació. Distribució de
tasques entre els integrants

Es debat sobre l’horari i dies per convocar les reunions, establint-se que, de forma
prioritària, les reunions es convoquin en dilluns o dimarts. 1a convocatòria 18:00h i
segona 19:30h (Excepte la comissió d’escoles verdes, aproximadament a les 17:00h).
6. Autorització per rebre exclusivament les convocatòries per correu
electrònic
Es procedeix a recollir impresos dels presents atorgant el consentiment per rebre les
convocatòries per correu electrònic, actualitzar les dades personals i autoritzar la
difusió d’imatge personal.
RESUM D’ACORDS PRESOS


Aprovació de l’acta del plenari celebrada el 10 de maig de 2016



S’aproven les 4 noves incorporacions al Consell Municipal de Medi Ambient



S’aproven les 9 normes de funcionament de les comissions



Les 4 comissions queden oficialment creades al haver-se arribat ja al mínim
nombre de participants.
S’aprova el calendari i horari previst de les reunions de les comissions i el
plenari




Les properes convocatòries s’enviaran per correu electrònic als integrants que
hagin donat el seu consentiment.
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I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:25 h del dia més amunt
esmentat.

