Hora: 19:30h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Súria
Persones assistents:
Nom i cognom
Josep Maria Canudas
Joan Pere Ruiz Vidal
Josep Rosell Gallart
Joan Castellà
Pere Requena Orozco
Maria Rovira Fernández
Núria Muntada
Salvador Jofre
Cristina Ballonga

Càrrec

En representació de

Alcalde de l’Ajuntament de Súria
Regidor de Medi ambient i Joventut
Ajuntament de Súria
Secretari
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
Vocal
Regidor CIU Ajuntament de Súria
Vocal
Regidor GIIS Ajuntament de Súria
INS Mig-Món
Escola FEDAC-Súria
AAVV Poble Vell
Sec. de la Com. Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
de Residus i
Neteja Viària

President
Vicepresident

Escola Francesc Macià

Jordi Sànchez

Excusen assistència:
Nom i cognom
Lluís Fàbrega Martín
Anna Comallonga

Càrrec

En representació de

ICL Ibera
Sec. de la Com.
d’Energia
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener

Persones no assistents:
Nom i cognom

Càrrec

En representació de

Marta Planas Vilafranca
Antonio Hernández Montoya
Concepció Manau Roig
Enric Sala Serra
Joan Llobregat Salvador
Marta Viladés Ribera
Martín Rodríguez González

Ajuntament de Súria
Associació Naturalista HYLA
AAVV Barri de Salipota
Horts Socials Solidaris
Comunitat de regants de Súria
Sociedad de Cazadores de Súria (SOCAS)

Àngel Barat
Àngel Rodríguez
Carlos Javier Arnaldo

AAVV Amics de Cererols
AMPA IES Mig Món

Codi Validació: 6TZLJHA6NXTPH5ZS4936KG2WJ | Verificació: http://suria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6

Josep M. Canudas Costa (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 04/01/2019
HASH: 570fca73f95f7976c4e2d7ca03db5e87

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE MEDI AMBIENT
CELEBRADA EL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2017

Nom i cognom

Daniel Galindo
Dolors Solé
Domingo Bergillos
Federico Serrano
Francesc Circuns
Jaume Perarnau
Joan Ramon Mitjans
Jordi Sala
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
Carme Vilaseca
Marissa Castellà
Miquel Àngel Montañá

Càrrec

Vocal

Vocal

Vocal

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
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
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
Escola Mare de Déu de Montserrat
Escola Francesc Macià
Regidor PSC Ajuntament de Súria

1. Aprovació de l’acta anterior
Per unanimitat, queda aprovada l’acta de la sessió ordinària del Consell de Medi
Ambient celebrada el 18 de juliol de 2017.
*Nou punt a l’ordre del dia: Exposició per part de la Regidoria de Medi Ambient
de les principals accions desenvolupades durant la segona meitat de l’any
A petició del vicepresident Joan Pere Ruiz, Regidor de Medi Ambient i Joventut,
s’inicia l’explicació de les principals actuacions realitzades a la regidoria des de l’últim
plenari. En concret:
-

Implantació del sistema de recollida de residus “porta a porta”: es segueix amb
les xerrades informatives a col·lectius. Es manté l’iniciï a finals de gener de
2018
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A les 19:37h 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.

-

-

Estat de la implantació del nou genotip caní per ADN. El protocol segueix
funcionant i en total únicament hi ha hagut 4 sancions. Els resultats al carrer
són positius. L’alcalde fa constar que l’Ajuntament només sanciona aquells
casos claríssims en que no té sentit cap recurs a la multa, malgrat es coneix
que hi ha hagut amb gairebé total certesa alguns altres incívics.
El tècnic de la MIC explica l’activitat realitzada durant la Setmana de la
Prevenció de Residus.
Neteges al Riu Cardener i Riera del Tordell: Joan Pere Ruiz exposa de forma
genèrica les neteges fetes fins la data.

2. Presentació dels resultats dels projectes executats durant l’any 2017 i de
les propostes d’actuacions de les 4 comissions de treball per executar-se
l’any 2018. Exposició per part dels seus portaveus o, en el seu defecte, el
secretari
Comissió Energia
Joan Pere Ruiz, 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.
Després d’analitzar el projecte i haver definit els objectius, s’ha vist que el pressupost
no és suficient i, per tant, la proposta per l’anualitat 2018 és seguir amb el projecte i
augmentar així el pressupost total del projecte en 2.571,43€ + 3.000,00€ = 5.571,43€
Comissió de Escoles Verdes

Josep Rosell exposa l’evolució del projecte previst pel 2017. La proposta fou “treball
temàtic sobre energia”; a principi d’any es van sol·licitat 3 tallers a la DIBA sobre la
creació de vídeos i estalvi energètic. Finalment només se’n va atorgar 1, el qual es va
decidir fer-se al CEIP Mare de Deu de Montserrat (actualment ja s’ha realitzat). En
posteriors reunions va descartar-se contractar per lliure aquests tallers, i es va decidir
comprar material; cada escola va fer la seva petició, doncs no va haver-hi quòrum.
Després d’avaluar les propostes internament a l’Ajuntament, es va decidir que es faria
una nova proposta des de la Regidoria de Medi Ambient, relacionada amb material
permanent. Fins la data no s’ha pogut realitzar la contractació, i Josep Rosell exposa
que es procurarà contractar-ho abans de tancar 2017 i executar l’actuació el 2018.
El president recorda que cal efectuar la despesa enguany doncs sinó és possible que
es perdi.
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’ha treballat amb els dos projectes de
forma conjunta, és a dir, es va preveure 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.
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Núria Muntada explica les activitats previstes per aquest curs 2017-2018, relacionades
amb l’àmbit dels residus. Les activitats s’aniran definint al llarg del curs, també en
previsió del que requereixi l’inici del Porta a Porta.

Al mes de setembre, l’acord de custòdia que es pretenia signar amb la propietat del
Bosc de Reguant no va poder fructificar i va haver-se de canviar el projecte, enfocantlo a la difusió dels valors del Riu Cardener a Súria.
Actualment la cooperativa El Risell està assessorant a l’Ajuntament en aquests dos
temes, ja s’han iniciat les activitats del Voluntariat Ambiental de Súria i s’està ultimant
en el Pla d’acció i la definició de plafons informatius i itineraris a l’entorn del riu.
La proposta per 2018 és destinar recursos a seguir aquest pla d’acció que s’està
elaborant i, per tant, seguir amb aquestes dues línies de treball: voluntariat ambiental i
difusió dels valors naturals del riu i els boscos de ribera.
Comissió de Residus i Neteja Viària
Salvador Jofre, amb l’ajut de Cristina Ballonga, exposen l’estat del projectes. Informen
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.
Es fa notar que, per les papereres, s’espera que els escolars facin una proposta de
panell informatiu; després de debatre-ho es conclou que es muntaran dos plafons
genèrics i posteriorment, si és possible i es considera adient, els escolars faran un nou
disseny.
Com a proposta per l’any vinent, es decideix no marcar encara objectius doncs amb el
canvi de sistema de recollida de residus i la nova contracta i sistema de neteja viària,
és possible que tot canviï molt. Per tant, la proposta per 2018 es deixa oberta en funció
de les necessitats. També es valora la possibilitat de plantejar un projecte
d’ambientalització de festes de barri amb vaixella reutilitzable.
3.Debat sobre els resultats de 2017 les propostes presentades per al 2018
El debat ja s’ha realitzat en el punt anterior.
4.Votació de propostes pel seu trasllat als òrgans de govern municipal.
El secretari fa notar que d’acord a l’article 9.7 del Reglament del Consell de Medi
Ambient hi ha quòrum suficient, malgrat els assistents no sumin la meitat dels
integrants del Consell.
Després de la votació es fa un aclariment al Sr. Requena sobre la proposta de la
comissió de residus, la qual s’entén queda resolt.
5. Altres temes sobrevinguts
Els assistents apunten que últimament s’han observat alguns problemes en la qualitat
del servei de neteja viària.
Els tècnics prenen nota i traslladaran aquest fet a l’empresa concessionària.
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S’aproven les 4 propostes presentades per unanimitat.

RESUM D’ACORDS PRESOS


Per part dels tècnics municipals, vetllar per recuperar la qualitat del servei de
neteja viària que ha semblat decréixer en les últimes setmanes.



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



Aprovació 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
2018.

ENERGIA
Proposta

Projecte de comunicació dels consums energètics municipals. 2a
Anualitat

Objectiu

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

Descripció

Creació de la plataforma de comunicació de consums municipals que permeti
accedir a tota la població als detalls de la facturació dels equipaments
municipals de Súria. Augment del pressupost per tal de poder crear una
plataforma web més visual I accessible.

Pressupost

3,000,00€

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

Proposta

Treball temàtic sobre residus

Objectiu

Treball temàtic en l’àmbit dels RESIDUS

Descripció

-

Visita dels alumnes al Consorci del Bages per la Gestió de Residus

-

Activitats de sensibilització a l’entorn de la recollida Porta a Porta

Pressupost

3.000 €

Termini

6 mesos

Recursos
Seguiment
Indicadors

. Comissió Escoles Verdes
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ESCOLES VERDES

AIGUA I MEDI NATURAL
Proposta

Continuació de la dimamització d’un voluntariat ambiental a Súria i
promoció dels espais fluvials del poble

Objectiu

Continuació de les activitats iniciades al 2017 a l’entorn del Riu Cardener.
Consolidació d’itineraris I seguiment de l’impuls del voluntariat ambiental de
Súria

Descripció

-

Consolidació d’itineraris

-

Activitats de difusió

-

Suport econòmic al voluntariat ambiental (material)

Pressupost

3,000,00€

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)

Proposta

Suport a la implantació del Porta a Porta a Súria

Objectiu

Donar suport en la campanya de difusió del sistema porta a porta a Súria

Descripció

En funció de les necessitats

Pressupost

3.000€

Termini

8 mesos

Recursos

Tècnics I econòmics segons necessitat

Seguiment

Comissió de Medi Natural i Aigua I Regidoria de Medi Ambient

Indicadors

-

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:34 h del dia més amunt
esmentat.
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RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

