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

Jaume Perarnau
Jordi Sala
Miquel Àngel Montañá
Anna Bonvehí Felip

Càrrec
President
Vicepresident
Secretari
Vocal
Vocal

Vocal
Vocal

Cristina Ballonga Serra
Anna Comallonga Viladrosa

En representació de
Alcalde de l’Ajuntament de Súria
Regidora de Medi ambient Ajuntament de
Súria
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
Regidor CIU Ajuntament de Súria
Regidor GIIS Ajuntament de Súria
Associació Naturalista HYLA
Escola Mare de Déu de Montserrat
AAVV Barri de Salipota
Horts Socials Solidaris
INS Mig-Món
ICL Ibera
Escola FEDAC-Súria
AAVV Poble Vell

Agrupació de pescadors esportius de Súria
Regidor ERC Ajuntament de Súria
Regidor PSC Ajuntament de Súria
Secretaria prov. Comissió Residus i Neteja
Viària
Secretaria Comissió Residus i Neteja Viària
Secretaria Comissió Energia

Excusen assistència:
Nom i cognom

Càrrec

Martín Rodríguez González

En representació de
Sociedad de Cazadores de Súria (SOCAS)

Persones no assistents:
Nom i cognom

Àngel Barat
Àngel Rodríguez
Carlos Javier Arnaldo

Càrrec

En representació de

AAVV Amics de Cererols
AMPA IES Mig Món
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Josep M. Canudas Costa (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 11/12/2017
HASH: 53d8e4eff8270d09bdc4d94885c24fe3

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE MEDI AMBIENT
CELEBRADA EL DIA 22 NOVEMBRE DE 2016

Nom i cognom

Daniel Galindo
Dolors Solé
Domingo Bergillos
Federico Serrano
Francesc Circuns
Joan Ramon Mitjans
José M. Gallego
José Sánchez
José Sola
Josep Maria Caelles
Josep Maria Manubens
Josep Sans
Manel Zomeño
Marta Rancaño
Melitón Fornell
Miquel Sala
Mònica Navarro
Núria Colom
Roberto Soto
Rossend Mata
Miquel Caelles

Càrrec

En representació de

Ràdio Club Súria
Agrupació sardanista de Súria
AAVV Mare de Déu d'Agost. Santa Maria
AAVV Sant Isidre. Barri de Joncarets
AAVV Els Rastells
AAVV Barri de Fusteret
AAVV Poble Vell
AAVV Raval Vell. Barri de Sant Jaume

Vocal

Joan Llobregat Salvador
Marissa Castellà

Càritas Parroquial de Súria
Ràdio Club Súria
AAVV Els Rastells
AAVV Raval Vell. Barri de Sant Jaume
AAVV Barri de Salipota
Agrupació sardanista de Súria
Agrupació de pescadors esportius de Súria
Regidor AIS Ajuntament de Súria
Comunitat de regants de Súria
Escola Francesc Macià

A les 19:35h 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.

Per unanimitat, queda aprovada l’acta de la sessió ordinària del Consell de Medi
Ambient celebrada el 5 de juliol de 2016.
2. Presentació de les propostes d’actuacions de les 4 comissions de treball
per executar-se l’any 2017. Exposició per part dels seus portaveus o, en el
seu defecte, el secretari:
El president segueix informant que durant els mesos de setembre, octubre i novembre
s’han celebrat les reunions de les comissions de treball. En endavant, la participació
tècnica per part de l’Ajuntament de Súria a les comissions s’especialitza i presenta a
les tècniques de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener que a partir de 2017
actuaran com a secretàries:
a. Comissió Energia: Anna Comallonga Viladrosa, AODL en desenvolupament
sostenible
b. Comissió Residus i Neteja Viària: Cristina Ballonga Serra, tècnica ambiental.
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1. Aprovació de l’acta anterior

Un cop presentades el president dona la paraula al secretari, el qual recorda el punt principal
de l’ordre del dia i com funcionarà la sessió i presentant alguns aclariments (subjecte a canvis
si així ho aprova el president):






El plenari només podrà presentar 4 actuacions/projecte. Caldrà justificació en cas de
presentar-se’n més.
Han d’haver estat originades a través de les comissions de treball i reflectides en acta
El pressupost total aproximat és de 12.000€. Si es sobrepassa aquest pressupost
caldria preveure noves partides, podent fer inviable el projecte
Les propostes s’eleven a la Junta de Govern Local, la qual debatrà la seva viabilitat i
aprovació.
A no ser que s’especifiqui el contrari, l’execució corre a càrrec de l’Ajuntament i el
seguiment es realitza a través de la Regidoria i les Comissions de treball.

Es procedeix a presentar, per part dels diferents portaveus, els projectes/actuacions que cada
comissió presenta davant el plenari per la seva aprovació:
A banda de les propostes amb pressupost estimat, també es presenten altres propostes sense
valoració econòmica ja reflectides en les corresponents actes de les comissions , però que
també es pretenen elevar a Junta de Govern Local
Portaveu
Pere
Requena

Escoles
Verdes

Medi
Natural
Aigua

Residus
Neteja
Viària

Nuria
Muntada
Carme
Vilaseca
Enric Sala
i

i Salvador
Jofre

Proposta
Press.
Projecte de comunicació dels consums 3.000
energètics municipals

Termini
10m

Consideració del consum energètic en les licitacions públiques i concessions

-

Treball temàtic sobre l’origen de l’energia

6m

3.000

/

Projecte de recuperació i difusió dels 4.500
valors naturals del Pla de Reguant

10m

Projecte de creació d’un voluntariat 3.000
ambiental a Súria

10m

Papereres bicompartimentades al municipi 3.000
de Súria.
Servei d’incidències en matèria de residus i neteja viària
Inclusió de millores en el nou Plec de Con dicions del nou contracte de neteja viària

10m
-

3. Debat sobre les propostes presentades.
Un cop presentades les 5 propostes, s’inicia un debat obert:
- Es demana que s’aclareixi la proposta de la comissió d’energia. Pere Requena i el
secretari en donen més detalls.
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Comissió
Energia

-

Lluís Fàbrega proposa rebaixar el pressupost de la segona proposta de la comissió de
medi natural, atès que amb aquests imports no resulta viable aprovar les 5 propostes

-

Miquel Àngel Muntañá proposa incloure l’enllumenat públic a la proposta de la
comissió d’energia. El secretari li informa que aquest fet podria implicar augmentar el
pressupost, doncs es tripliquen les pòlisses d’electricitat a controlar i es tracta d’una
modificació substancial de la proposta (debatuda i aprovada a la comissió d’energia).

-

En aquest sentit, es proposa que el projecte inclogui no només comunicar els consums,
sinó també comunicar les accions realitzades per estalviar energia.

-

Es debat sobre si la proposta de papereres bicompartimentades es pot incloure a la
nova licitació de neteja viària i per tant, si resulta interessant fer la inversió des de
l’Ajuntament.

-

Es debat sobre l’opció de rebaixar el pressupost de totes les actuacions. Finalment
s’acorda rebaixar la proposta de la comissió de residus a 1500€, prioritzant papereres a
equipaments.

-

S’acorda rebaixar la proposta de voluntariat ambiental a la meitat, focalitzant-la en la
búsqueda de patrocinadors i rebaixar les altres 3 de forma proporcional fins que la
suma de totes resulti 12.000€

4. Votació pel seu trasllat als òrgans de govern municipal.
L’acord es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat

5. Altres temes sobrevinguts

Anna Bonvehí informa que el servei d’incidències sobre residus i neteja viària, pel moment, no
s’obrirà a tota la població sinó que es realitzarà a través de les Associacions de Veïns. Amb el
nou contracta, el sistema serà definitiu i permetrà usar-lo a tota la població.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:50 h del dia més amunt esmentat.
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El Sr. Perarnau demana si s’ha fet alguna gestió amb l’ACA sobre el dragatge del riu. El regidor
li informa que ja està en tràmit.

RESUM D’ACORDS PRESOS


S’aprova per unanimitat que s’elevin les següents propostes sense cost associat a la
Junta de Govern Local:

-

Consideració del consum energètic en les licitacions públiques i concessions
Servei d’incidències en matèria de residus i neteja viària
Inclusió de millores en el nou Plec de Condicions del nou contracte de neteja viària



S’aprova per unanimitat que s’elevin les següents propostes a la Junta de Govern Local
amb un pressupost total estimat de 12.000,00€ per l’anualitat 2017.

ENERGIA
Proposta

Projecte de comunicació dels consums energètics municipals

Objectiu

Donar a conèixer a la població de Súria els consums energètics i emissions de
CO2 derivades de l’ús dels equipaments.

Descripció

Definició d’una metodologia automàtica via web per publicar les dades de
consum d’energia dels equipaments docents municipals, equipaments esportius
i edifici consistorial.
Les dades a comunicar inicialment provindríem de factures d’electricitat, gas,
gasoil i biomassa, presentant el consum en kWh i les emissions de CO2
equivalents
Un cop implantat, es pot dinamitzar un projecte de comparació d’estalvis
assolits a mode de “competició”; no en valors absoluts sinó en % d’estalvis
trimestrals o anuals.

Pressupost

2.571,43€

Termini

10 mesos

Recursos

Recursos humans i/o serveis externs per crear l’aplicatiu web i coordinar
el projecte

Seguiment

Comissió d’Energia i Regidoria de Medi Ambient

Indicadors

-

Posada en marxa de l’aplicatiu.
% de reducció d’emissions des de la posada en marxa
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La metodologia de comunicació també incorporarà informació sobre les
mesures d’estalvi i eficiència energètica que es duguin a terme a cada
equipament

ESCOLES VERDES
Treball temàtic sobre l’origen de l’energia
Proposta
Objectiu

Sensibilització als alumnes sobre el bon ús de l’energia i les EERR

Descripció

Caixes experimentació
Itinerari energètic: quina energia mou Súria? Visites als centres de producció
energètica del municipi.
Festa de cloenda amb totes les escoles

Pressupost

2.571,43€

Termini

6 mesos

Recursos

Material caixes experimentació; joc comú per totes les escoles;

Seguiment

Escoles de l’Eix del Cardener. Comissió Escoles Verdes

Indicadors

-

Els designats per la Generalitat en el programa Escoles Verdes

AIGUA I MEDI NATURAL
Proposta #1 Projecte de recuperació i difusió dels valors naturals del Pla de Reguant
Objectiu

Potenciar i recuperar els valors naturals del bosc del Pla de Reguant i de la
ribera del Cardener i facilitar a la població l’accés a aquest entorn natural
donant-ne a conèixer els seus valors.

Descripció

El projecte tracta, en primer lloc de definir un projecte que permeti un acord
entre la propietat i l’Ajuntament de Súria per tal de potenciar els valors naturals
de l’espai, realitzant certes tasques de neteja I millora de l’ecosistema, a la
vegada que permeti o millor l’accés I coneixença de la població de Súria a
aquest entorn natural.
Contempla de forma alçada la definició de quines activitats poden desenvolupars’hi I en en quines condicions, així com les despises derivades de l’adeqüació
de vials, senyalització i material i tasques de difusió.
dins

l’actuació

2.1.5.2

del

Pla

de

Pressupost

3.857,14€

Termini

10 mesos

Recursos

Recursos humans (Ajuntament de Súria), contractació de treballs silvícoles y de
tractament de la vegetació, edició de material gràfic, fabricació I instal·lació de
cartels (si escau)…

Seguiment

Comissió de Medi Natural i Aigua I Regidoria de Medi Ambient

Indicadors

-

Acord signat amb la propietat
Posada en marxa del projecte
Estimació de l’increment de visitants
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L’actuació queda enmarcada
Desenvolupament Local de Súria.

AIGUA I MEDI NATURAL
Projecte de creació d’un voluntariat ambiental a Súria
Proposta #2
Objectiu

Crear i dinamitzar un grup fix de voluntariat ambiental dedicat a la millora
dels biòtops del municipi de Súria

Descripció

L’actuació pretén impulsar la creació d’un grup de voluntariat ambiental que
participi activament en diverses tasques de manteniment, conservació I
millora dels ecossistemes i biòtops del municipi.
Les activitats previstes pel projecte serien:
-

-

Creació de la figura del coordinador (tècnic de medi ambient de
l’Ajuntament de Súria)
Preparació d’una primera activitat de voluntariat, inicialment dedicat a la
millora de la llera del Cardener (tram Sud)
Contractació d’assegurances, preparació de material, difusió a la població i
als mitjans, creació d’una imatge gràfica. Organització de l’event en clau
festiva.
Captació de voluntaris
Captació de patrocinadors privats
Preparació d’una segona activitat de major envergadura (en funció de l’èxit
de la primera)

Pressupost

1.500,00€

Termini

10 mesos

Recursos

Recursos humans, contractació de serveis tècnics externs (tasques
esecífiques amb personal qualificat), material de difusió, assegurances
responsailitat civil, material pels voluntaris

Seguiment

Comissió de Medi Natural I Aigua I Regidoria de Medi Ambient

Indicadors

-

Nombre d’activitats executades amb voluntaris
Impacte a premsa
Nombre de voluntaris inscrits
Resultat de la campanya (m2 executats, Kg de residus gestionat)

Objectiu

Facilitar la recollida selectiva a la ciutadania i donar exemple des de
l’Ajuntament

Descripció

Compra i instal·lació de papereres/minicontenidors de recollida selectiva
(bicompartimentats o tricompartimentats) a equipaments municipals i via
pública.
Es prioritzarà a equipaments municipals, però també en llocs estratègics del
poble a mode de prova pilot.

Pressupost

1.500,00€

Termini

10 mesos

Recursos

Papereres/contenidors

Seguiment

Comissió de Residus i Neteja Viària i regidoria de Medi Ambient

Indicadors

Nombre de papereres instal·lades

Codi Validació: 7QYW9XSELNNYSXR7AYSDEP7J3 | Verificació: http://suria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 7

RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
Papereres bicompartimentades al municipi de Súria
Proposta #1

