
 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE MEDI AMBIENT                              

CELEBRADA EL DIA 18 DE JULIOL DEL 2018 

Hora: 19:30h. 

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Súria 

 

Persones assistents: 

Nom i cognom Càrrec En representació de 
 

Joan Pere Ruiz Vidal Vicepresident Regidor de Medi ambient i Joventut 

Ajuntament de Súria 

Pere Navarro i Maroto Secretari Mancomunitat Intermunicipal del Cardener 

Salvador Jofre Garcia 

 

AAVV Poble Vell // Escola Mare de Déu de 

Montserrat  

Lluís Fàbrega Martín  ICL Ibera 

Maria Rovira Fernández  INS Mig-Món 

Núria Muntada Pujol  Escola FEDAC-Súria 

Jordi Sànchez Padilla  Escola Francesc Macià 

Cristina Ballonga i Serra Sec. Comissió Residus i 
Neteja Viària 

Mancomunitat Intermunicipal del Cardener 

Marta Viladés Ribera   

   

 

Excusen assistència: 

Nom i cognom Càrrec En representació de 
 

Josep Maria Canudas President Alcalde de l’Ajuntament de Súria 

Anna Comallonga Sec.Comissió. 
d’Energia 

Mancomunitat Intermunicipal del Cardener 

 

Persones no assistents: 

Nom i cognom Càrrec En representació de 

Àngel Barat   AAVV Amics de Cererols 
Àngel Rodríguez   - 
Antonio Hernández Montoya   Associació Naturalista HYLA 

Carlos Javier Arnaldo   AMPA IES Mig Món 
Carme Vilaseca   Escola Mare de Déu de Montserrat 
Concepció Manau Roig   AAVV Barri de Salipota 

Daniel Galindo   Ràdio Club Súria 
Dolors Solé   Agrupació sardanista de Súria 
Francisco Rodríguez   AAVV Mare de Déu d'Agost. Santa Maria 
Enric Sala Serra   Horts Socials Solidaris 
Federico Serrano   AAVV Sant Isidre. Barri de Joncarets 



 

 

 

 

Francesc Circuns 
 

AAVV Els Rastells 
Jaume Perarnau 

 
Agrupació de pescadors esportius de Súria 

Joan Castellà Vocal Regidor CIU Ajuntament de Súria  
Joan Llobregat Salvador 

 
Comunitat de regants de Súria 

Joan Ramon Mitjans 
 

- 
Jordi Sala Vocal Regidor ERC Ajuntament de Súria 
José M. Gallego 

 
AAVV Barri de Fusteret 

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 

 
- 

Marta Viladés Ribera 
 

- 

Martín Rodríguez González 
 

Sociedad de Cazadores de Súria (SOCAS) 

Melitón Fornell 
 

AAVV Raval Vell. Barri de Sant Jaume 
Miquel Àngel Montañá Vocal Regidor PSC Ajuntament de Súria 
Miquel Caelles Vocal Regidor AIS Ajuntament de Súria 
Miquel Sala 

 
- 

Mònica Navarro 
 

AAVV Barri de Salipota 
Núria Colom 

 
Agrupació sardanista de Súria 

Pere Requena Orozco Vocal Regidor GIIS Ajuntament de Súria 
Roberto Soto 

 
- 

Rossend Mata 
 

Agrupació de pescadors esportius de Súria 
 

 

A les 19:40h el vicepresident del Consell, el Sr. Regidor de Medi Ambient i Joventut de 
Súria Joan Pere Ruiz Vidal 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 
 

Es comenta que la persona Domingo Bergillos ja no és representant de l’AAVV Mare 
de Déu d’Agost. Santa Maria.  
 
Per unanimitat, queda aprovada l’acta de la sessió ordinària del Consell de Medi 
Ambient celebrada el 12 de desembre 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 primera meitat de l’any 
 
El vicepresident 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: 

 
- Actuacions a la ribera del riu Cardener. Des de finals del 2017 i principis del 

2018 s’han realitzat treballs de millora, en el marc del projecte PLA 
D’ACTUACIONS DE MILLORA DE LA LLERA DEL RIU CARDENER A SÚRIA 
2017 – 2019 (PAM Cardener 17-19). I durant aquesta primavera i principis 
d’estiu s’ha fet treballs de manteniment del que es va fer l’any passat. Amb 



 

 

 

 

l’objectiu de mantenir neta la riba del Cardener al seu pas per l’àrea urbana del 
terme municipal. 
 

- Es va engegar el procediment de contractació i per tant l’ampliació de les 
actuacions estipulades segons el PAM  Cardener 17-19, i ara mateix ja estan 
adjudicats els lots de treball a dues empreses. L’empresa que se li ha adjudicat 
els Lots de la part sud del terme ja ha fet una primera visita, per tal de 
començar el més aviat possible (setembre 2018). Durant la visita es va 
remarcar a l’empresa l’eliminació del canyissar així com millorar la visibilitat en 
les rodalies del pont de la Pobla o pont del Pu Quatre. Per la resta de Lots 
(zona nord) es preveu quedar durant aquest estiu amb l’empresa per començar 
el més aviat possible. 
 

- De cara al futur, l’objectiu és la realització d’un manteniment anual, realitzant 
treballs un cop a l’any a tota la ribera més un manteniment més sols en el tram 
de l’àrea urbana, per tal de mantenir-ho el més net possible. 

 
Intervé en Lluis Fàbrega comentant el tema dels ajuts de l’ACA per manteniment 
dels rius i riberes, per tal de reduir l’esforç econòmic que realitza l’Ajuntament. Na 
Cristina Ballonga respon que ara mateix són uns ajuts una mica més difícils 
d’assolir i més restrictius. El regidor respon que ja es va obtenir un ajut de l’ACA 
per treballs de millora a la part sud del Pont de Reguant. Tot i així des de la 
Regidoria es mirarà les properes convocatòries per veure si des de l’Ajuntament es 
pot aconseguir alguna ajut. 
 
El Regidor continua comentant treballs d’eliminació de canya americana al talús 
del camí d’accés a la deixalleria de Súria. En Lluís Fàbrega comenta que està 
previst fer uns treballs en aquell talús en els propers mesos, probablement de 
millora del talús (treta de rizoma i replantació). Es queda en que l’Ajuntament 
realitzarà treballs d’eliminació i per tant restaran els treballs que es realitzaran de 
millora del talús. 
 
El tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament intervé explicant que a través de la 
Diputació de Barcelona s’han agafat mostres de qualitat de les aigües naturals del 
municipi i de fonts freqüentades per veïns de Súria. Es comenta que amb el Centre 
Excursionista de Súria hi ha una proposta, encara no definida, per tal de millorar la 
senyalització de camins i arranjament de les fonts naturals. 
 
Arran del tema de rutes de senderisme i accés al medi natural, molts dels 
assistents comentem l’accés motoritzat al bosc. Hi ha alguna queixa de que les 
motos estan erosionant camins i en alguns casos es tanta la freqüència de motos 
que el camí inicial ha desaparegut difuminat entre diverses roderes creades per les 
motos. Tots els assistents conclouen que és un problema que caldria tractar, per 
dues vies: la conscienciació dels motoristes així com la implementació de sancions. 
La competència i seguiment d’aquesta activitat és a càrrec del cos dels Agents 
Rurals de la Generalitat. En qualsevol cas aquest tema, és un problema que cal 
abordar. 
 
Na Cristina Ballonga exposa el tema del “Porta a Porta” en la recollida de residus. 
Explica que es va treure a concurs la neteja viària i la recollida de residus dels 
municipis que formen part de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, i que 
dins d’aquest concurs s’hi incloïa la implantació de la recollida Porta a Porta dels 



 

 

 

 

residus de Súria. Un cop es va haver fet el concurs i es va adjudicar a l’empresa 
que va treure més puntuació, dues de les altres empreses que s’hi havien 
presentat van presentar recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
Fins que no es resolguin aquests dos recursos, no es podrà fer la implantació del 
Porta a Porta a Súria ja que no hi ha possibilitat de fer ampliació del contracte 
actual. 
 
Es comenta que caldria fer difusió del que ha passat amb el procediment de 
contractació del Porta a Porta per tal que la gent de Súria entengui perquè no s’ha 
implantat encara el nou sistema de recollida de residus. 
 

 
2. Seguiment de les comissions durant aquesta primera part de l’any.  

 
Comissió Energia 
 
Joan Pere Ruiz, explica com està el pressupost del Consell del Medi Ambient, les 
despeses i el romanent/disponible. Aquesta introducció la realitza per proposar la 
col·locació d’un punt de càrrega de vehicle elèctric prop de les piscines municipals, on 
ja existeix una escomesa preparada per la potència requerida en la càrrega dels 
vehicles.  
 
Altrament amb part del pressupost (aproximadament uns 600 €) serviria per la 
realització d’una web i posterior gestió, que seria mancomunada, per difondre els 
consums energètics municipals, partint de la plataforma GEMWEB de l’Agència de 
l’Energia del Bages.  
 
El pressupost aproximat quedaria doncs de la següent manera:  
 

Concepte Pressupost 

Disponible inicial 11.510,00 € 

Comissió Escoles Verdes (possible 
formació placa solar i altres 
despeses 2018) 

500,00 € 

Web d’energia 600,00 € 

Carregador cotxe elèctric 5.529,70 € 

A distribuir entre C. Residus i C. 
Medi Natural 

4.880,30 €  
2.700 €  residus  

2.100 €  medi natural 

 
 
NOTES DIVERSES 
En Jordi Sánchez (Escola Francesc Macià) comenta la creació d’un espai específic per 
autocaravanes, que podria ser un punt on col·locar el punt de càrrega dels vehicles 
elèctrics. En Joan Pere, respon que podria ser d’interès però la limitació més important 
és l’existència de l’escomesa, la qual ja és preparada a prop de les piscines 
municipals. 
Arran de l’espai de les autocaravanes, surt un debat d’interès: com cal que sigui, 
existència de dutxes, corrent, ubicació i altres. En Joan Pere comenta que això pot ser 
caldrà parlar-ho amb la regidoria de l’ajuntament competent. 
 
 



 

 

 

 

Comissió de Residus i Neteja Viària 
 
En base a les dades de pressupost, na Cristina Ballonga comenta en que es podria fer 
servir el pressupost restant (uns 2.700 €). S’acorda amb els membres assistents al 
Plenari de col·locar tres nous packs de papereres de recollida selectiva; al Poble Vell 
(nova zona de pícnic), Barri de Santa Maria i Barri de Salipota. Es debat sobre si l´ús 
que fa la població d’aquestes papereres és el correcte.  
 
També es planteja la possibilitat d’invertir els diners en una vaixella reutilitzable, per 
utilitzar-la en actes festius, etc. Un cop debatut, s’acorda que primer caldria fer una 
prova pilot llogant el material reutilitzable per veure com responen les associacions, 
etc. 
 
Comissió de Escoles Verdes 
 
La proposta inicial de cara al curs escolar vinent seria: 

- Implementació i ús com a recurs educatiu la placa solar ja adquirida 
- El riu com a entorn natural. 

 
En Jordi Sánchez comenta, respecte a la proposta del riu, que cal un projecte clar i 
d’impacte pels alumnes. Que sigui un projecte que involucri als nens i nenes i ho facin 
seu. El tècnic de Medi ambient replica que una acció que es va proposar és la 
reproducció vegetativa d’espècies de flora autòctones de l’ecosistema ripari de Súria i 
posterior plantació.  
 
Entre debat general de les escoles surt el tema de la setmana de la mobilitat, i es 
comenta de tornar a realitzar la campanya del “Petó i adéu”. Donat que es de cara al 
setembre es decideix quedar el dia 24 de juliol a les 13:30 a l’Ajuntament de Súria per 
tractar el tema.  
 
Comissió de  Medi Natural i Aigua 
 
El tècnic de Medi Ambient, coordinador de la comissió del medi natural, explica que 
s’ha concedit un ajut, des de la Diputació de Barcelona, per un projecte de 
senyalització i informació al llarg de la riera del Cardener (molt lligat amb el projecte de 
les vies blaves de Barcelona). A la proposta hi constava la implementació d’una sèrie 
de plafons, la creació d’una aplicació de mòbil per veure i escoltar arxius relacionats 
amb el riu, i la realització de material divulgatiu. Ara bé l’ajut ha estat la meitat del que 
es va demanar i per tant caldria replantejar que es podria fer, tot i sumant el 
pressupost romanent. 
 
 
RESUM D’ACORDS PRESOS 
 

 Preveure la possibilitat de demanar un ajut a l’ACA pels treballs de 
manteniment del riu. 
 

 L’Ajuntament realitzarà els treballs d’estassada de canya americana al talús del 
camí d’accés a la deixalleria. 
 

 Cal organitzar una reunió/trobada amb usuaris de motos i les seves entitats per 
tal de debatre el tema de l’accés motoritzat amb moto als espais naturals. 



 

 

 

 

 

 Fer difusió a la població del què ha passat amb el procediment de contractació 
del servei de recollida de residus que implica que encara no es pugui començar 
amb la recollida de residus Porta a Porta. 
 

 Executar la instal·lació d’un punt de càrrega de vehicle elèctric a prop de les 
piscines municipals 
 

 Web mancomunada de la despesa/consums d’energia. 
 

 Compra de tres packs de papereres de recollida selectiva per instal·lar en 
diferents punts del poble. 
 

 Fer una prova pilot d’ús de vaixella reutilitzable en algun acte festiu 
 

 La comissió de les escoles es reunirà el dia 24 de juliol a les 13:30 h a 
l’Ajuntament per debatre que fer durant la setmana de la mobilitat. 
 

 Caldrà organitzar una reunió de la Comissió de Medi Natural i Aigua per 
debatre que fer amb l’ajut concedit per part de la DIBA. 
 

 Aprovació de l’acta del plenari celebrada el 12 de desembre de 2017. 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les  21:30 h del dia més amunt 
esmentat. 
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