
ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE MEDI AMBIENT 
CELEBRADA EL DIA 18 DE JULIOL DE 2017

Hora: 19:30h.

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Súria

Persones assistents:

Nom i cognom Càrrec En representació de

Josep Maria Canudas President Alcalde de l’Ajuntament de Súria
Joan Pere Ruiz Vidal Vicepresident Regidor de Medi ambient i Joventut 

Ajuntament de Súria
Josep Rosell Gallart Secretari Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
Joan Castellà Vocal Regidor CIU Ajuntament de Súria 
Miquel Caelles Vocal Regidor AIS Ajuntament de Súria
Pere Requena Orozco Vocal Regidor GIIS Ajuntament de Súria
Carme Vilaseca Escola Mare de Déu de Montserrat
Maria Rovira Fernández INS Mig-Món
Marissa Castellà Escola Francesc Macià
Núria Muntada Escola FEDAC-Súria
Salvador Jofre AAVV Poble Vell
Anna Comallonga Sec. de la Com. 

d’Energia
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener

Cristina Ballonga Sec. de la Com. 
de Residus i 
Neteja Viària

Mancomunitat Intermunicipal del Cardener

Miquel Àngel Montañá Vocal Regidor PSC Ajuntament de Súria

Excusen assistència:

Nom i cognom Càrrec En representació de

Lluís Fàbrega Martín ICL Ibera

Persones no assistents:

Nom i cognom Càrrec En representació de

Marta Planas Vilafranca Ajuntament de Súria
Antonio Hernández Montoya Associació Naturalista HYLA
Concepció Manau Roig AAVV Barri de Salipota
Enric Sala Serra Horts Socials Solidaris
Joan Llobregat Salvador Comunitat de regants de Súria
Marta Viladés Ribera -
Martín Rodríguez González Sociedad de Cazadores de Súria (SOCAS)
Àngel Barat AAVV Amics de Cererols
Àngel Rodríguez -
Carlos Javier Arnaldo AMPA IES Mig Món



Nom i cognom Càrrec En representació de

Daniel Galindo Ràdio Club Súria
Dolors Solé Agrupació sardanista de Súria
Domingo Bergillos AAVV Mare de Déu d'Agost. Santa Maria
Federico Serrano AAVV Sant Isidre. Barri de Joncarets
Francesc Circuns AAVV Els Rastells
Jaume Perarnau Agrupació de pescadors esportius de Súria
Joan Ramon Mitjans -
Jordi Sala Vocal Regidor ERC Ajuntament de Súria
José M. Gallego AAVV Barri de Fusteret
José Sánchez AAVV Poble Vell
José Sola AAVV Raval Vell. Barri de Sant Jaume 
Josep Maria Caelles
Josep Maria Manubens Càritas Parroquial de Súria
Josep Sans Ràdio Club Súria
Manel Zomeño AAVV Els Rastells
Marta Rancaño -
Melitón Fornell AAVV Raval Vell. Barri de Sant Jaume 
Miquel Sala -
Mònica Navarro AAVV Barri de Salipota
Núria Colom Agrupació sardanista de Súria
Roberto Soto -
Rossend Mata Agrupació de pescadors esportius de Súria

A les 19:48h 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 22 de novembre de 2016. 

2. Exposició  per  part  de  la  Regidoria  de  Medi  Ambient  de  les  principals 
accions desenvolupades durant la primera meitat de l’any

Joan Pere Ruiz, Regidor de Medi Ambient i Joventut, inicia l’explicació de les principals 
actuacions realitzades a la regidoria des de l’últim plenari. En concret:

- Estat del projecte de caldera de biomassa per equipaments públics a Súria
- Actuacions  en  matèria  d’estalvi  i  eficiència  energètica  al  Pavelló  Municipal: 

canvi  de  lluminàries  amb  làmpades  LED,  millores  en  il·luminació  interior, 
instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 4,5kW (aproximadament capaç de 
cobrir el 20% del consum elèctric)

- Actuacions realitzades a l’Escola Francesc Macià: instal·lació de 11 vàlvules 
termostàtiques; canvi de lluminàries LED

- Actuacions  d’estalvi  i  eficiència  energètica  a  l’Escola  Francesc  Macià:  a 
concretar



- Estat de la implantació del nou genotip caní per ADN. S’informa que a partir del 
dia  15  s’estan  realitzant  batudes per  detectar  incívics.  El  protocol  funciona 
correctament

- Neteges  al  Riu  Cardener  i  Riera  del  Tordell:  el  tècnic  de  la  Mancomunitat 
exposa  els  objectius  i  continguts  del  Pla  d’Actuacions  de  Millora  del  Riu 
Cardener a Súria. Els treballs s’iniciaran al setembre. També s’exposa l’estat 
del projecte de recuperació de la funció connectora de la Riera del Tordell.

- Implantació del sistema de recollida de residus “porta a porta”: el projecte està 
aprovat i s’estan fent xerrades informatives a col·lectius. Es preveu que s’iniciï 
a finals de gener de 2018

En aquest punt intervé Marissa Castellà de l’Escola Francesc Macià, expressant el 
malestar pel retràs de les obres de la caldera de biomassa, doncs es preveien a l’estiu 
i finalment es realitzaran en període lectiu.

3. Seguiment de l’estat dels projectes aprovats en l’últim plenari per part de 
les comissions de treball

Comissió de Residus i Neteja Viària

Salvador  Jofre  exposa  l’estat  del  projectes.  Informa  que  el  correu  electrònic  per 
incidències  funciona  correctament,  i  que  ja  estan  encarregades  les  papereres 
tricomaprtimentades per la Plaça de la Serradora i el  Pla de la Font.  També s’han 
proposat criteris de millora en els plecs de licitació del servei de neteja viària.

Comissió Energia

Anna Comallonga, secretaria de la comissió d’energia, explica com s’està plantejant el 
projecte de comunicació dels consums energètics municipals, partint de la plataforma 
GEMWEB de l’Agència de l’Energia del Bages. 

En aquest punt, el secretari del Consell fa constar en acta que els responsables dels 
projectes  són  les  comissions,  i  per  tant  s’han  d’executar  des  d’elles  i  no  delegar 
totalment a altres departaments. 

Comissió de Escoles Verdes

S’expliquen  les  activitats  desenvolupades:  caixes  d’experimentació  sobre  energia, 
itinerari energètic pel poble i que s’ha fet pressupost per la compra de nou material  
didàctic en matèria d’energia.

Comissió de  Medi Natural i Aigua

Josep Rosell, actuant com a secretari de la comissió, exposa com està previst que es 
desenvolupin els projectes de la comissió. S’està treballant amb els dos projectes de 
forma conjunta, és a dir, està previst realitzar actuacions de divulgació al voltant del 
Bosc de Reguant i a la vegada, iniciar les activitats del voluntariat ambiental en aquest 
indret.  Atès  que  des  de  la  comissió  no  s’ha  pogut  avançar,  s’està  procedint  a  la 
contractació d’una empresa externa per a realitzar l’assistència tècnica en aquests dos 
projectes, amb la totalitat del pressupost previst.

4. Dubtes i aportacions en relació als projectes desenvolupats o en procés 



No se’n produeixen, a banda dels ja resolts durant les exposicions.

5. Altres temes sobrevinguts

Josep Maria Canudas exposa com a sobrevingut les novetats sobre el projecte de la 
Via Blava del Llobregat i Cardener. Segons les informacions de que disposa, les obres 
s’iniciaran al 2020 i es preveu que s’acabin al 2021. Actualment s’està treballant el el 
Pla Director des de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya

RESUM D’ACORDS PRESOS

 Aprovació de l’acta del plenari celebrada el 22 de novembre de 2016

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les  20:44 h del dia més amunt 
esmentat.
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