
 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE MEDI AMBIENT 
CELEBRADA EL DIA 19 DE DESEMBRE DEL 2018 

Hora: 19:30h. 

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Súria 

 

Persones assistents: 

Nom i cognom Càrrec En representació de 
 

Josep Ma.Canudas President Consell Alcalde de l’Ajuntament de Súria 

Joan Pere Ruiz Vidal Vicepresident Regidor de Medi ambient i Joventut 

Ajuntament de Súria 

Anna Bonvehí 

 

Gerent. Mancomunitat Intermunicipal del 

Cardener 

Anna Prat  Secretaria Consell Mancomunitat Intermunicipal del Cardener 

Anna Comallonga Sec. Comissió d’Energia Mancomunitat Intermunicipal del Cardener 

Cristina Ballonga  Sec. Comissió Residus i 
Neteja Viària 

Mancomunitat Intermunicipal del Cardener 

 

Concepció Manau Roig  AAVV Salipota 

 

Salvador Jofre   

AAVV Poble Vell // Escola Mare de Déu de 

Montserrat  

Lluís Fàbrega   ICL Iberia 

Carme Vilaseca   Escola Mare de Déu de Montserrat 

Montse Colom   Escola FEDAC-Súria 

Josep Ma.Homs   

Joan Castellà Vocal Regidor CIU Ajuntament de Súria  

 

Excusen assistència: 

Nom i cognom Càrrec En representació de 
 

Maria Rovira Fernández  INS Mig-Món 

Marta Viladés Ribera   

Josep Maria Manubens  Càritas Parroquial de Súria 

 

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 

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 Llobregat Salvador 
 

Comunitat de regants de Súria 

Joan Ramon Mitjans 
 

- 

Jordi Sànchez Padilla  Escola Francesc Macià 

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 
 

 
Per unanimitat, queda aprovada l’acta de la sessió ordinària del Consell de Medi 
Ambient celebrada el dia 18 de juliol de 2018. 
 
 

*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 

 
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 durant l’any  

2018 s’han executat els treballs del PLA D’ACTUACIONS DE MILLORA DE LA 
LLERA DEL RIU CARDENER A SÚRIA 2017 – 2019 (PAM Cardener 17-19). 
Exposa que ja s’ha executat el tram central i sud i que es preveu a inicis de 
l’any 2019 executar l’últim tram nord per finalitzar tots els trams del riu i gaudir 
de la ribera neta de vegetació de punta a punta del municipi. Comenta que els 
treballs són bàsicament de tallar vegetació, desbrossar i podar. 

- Residus i neteja viària: Exposa que s’ha establert el cens genètic caní per 
establir un control dels excrements a la via pública, que s’han fet batudes als 
carrers i s’han posat les primeres sancions. També exposa que la licitació per 



 

 

 

 

implementar la recollida domiciliària de residus amb el sistema Porta a Porta va 
ser impugnat i que cal tornar a iniciar la licitació pública de nou, es farà una 
nota explicativa donat que no s’ha complert amb el calendari exposat 
inicialment. 
 

- Energia/Contaminació: S’han canviat les lluminàries d’algunes plantes de 
l’edifici de l’Ajuntament per passar-les a llums LED i en funció de les 
subvencions que es vagin rebent s’ampliarà a altres espais de treball. També 
exposa que la Diputació de Barcelona ha cedit la seva unitat mòbil de control 
de la contaminació atmosfèrica per mesurar nivells d’immissió de diferents 
contaminants atmosfèrics i que s’estarà 3 mesos al municipi fent aquestes 
mesures. 

 
 

2. Seguiment de les actuacions realitzades a les 4 comissions de treball 
durant l’any 2018 i propostes per executar durant l’any 2019.  

 
 
Comissió Energia 
 
Anna Comallonga, de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, explica que tal i 
com es va acordar en sessions anteriors s’ha elaborat una web sobre els consums 
energètics municipals per poder mostrar les dades energètiques de cada instal.lació 
municipal al llarg del temps. Fa una demostració de la nova web (veure: 
http://www.suriamediambient.cat/consums-energetics/) 
 
També exposa que s’ha instal.lat el primer punt de recàrrega de vehicles elèctrics al 
municipi i que ja hi ha hagut les primeres recàrregues. Exposa que el punt forma part 
de la xarxa de punts de recàrrega de Catalunya i que qualsevol persona interessada 
pot sol.licitar la tarja necessària per fer ús del punt de recàrrega a l’OAC o fer servir les 
targes homologades existents que de moment és un servei gratuït. 
 
Finalment, comenta que resta pendent la instal.lació dels kits fotovoltaics a les escoles 
i que és un aspecte que es vol implementar l’any 2019. 
 
Comissió de Escoles Verdes 
 
Carme Vilaseca, mestre de l’escola Montserrat exposa que les 3 escoles verdes del 
municipi es reuneixen cada mes i que com cada any es tria una actuació conjunta i 
aquest any es va acordar que fos sobre l’entorn i s’ha triat el Riu Cardener. Exposa 
que s’ha acordat fer la Cloenda de les Escoles Verdes de Súria com l’any passat 
aprofitant la Setmana de la Natura fent les activitats la setmana del 4 al 7 de juny i s’ha 
acprdat aprofitar l’ tinerari ambiental que l’Ajuntament impulsa i baixar a fer-lo tot o en 
part amb els diferents cicles: 4 juny (infantil), 5 juny (cicle inicial), 6 juny (cicle mitjà), 7 
juny (cicle superior). 
 
També comenta que s’espera rebre com cada any el calendari de Closcaneta i que 
també esperen la instal.lació dels kits fotovoltaics per part de l’Ajuntament. 
 
Comissió de  Medi Natural i Aigua 
 

http://www.suriamediambient.cat/consums-energetics/


 

 

 

 

Anna Prat, de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, exposa que l’Ajuntament 
ha encarregat un itinerari ambiental a l’entorn del riu Cardener, s’està fent una APP i 
uns plafons nous que es posaran en diferents trams per exposar diferents aspectes del 
riu: les hortes, el cabal ecològic, les aus i el bosc de Ribera de Pla de Reguant entre 
d’altres aspectes i que s’editarà algun material tipus fulletó/tríptic. 
 
 
Comissió de Residus i Neteja Viària 
 
Cristina Ballonga, de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, comenta que tal i 
com es va acordar en sessions anteriors s’han col.locat a l’espai públic les primeres 
papereres bicompartimentades de reciclatge (Plaça Sant Joan i Serradora) i que 
resten pendents de col·locar-ne 3 més que encara s’han d’acordar amb les 
associacions de veïns les ubicacions exactes a Salipota, Poble Vell i barri de 
Santamaria. També exposa que s’han fet reunions amb els hortolans i associació de 
regants per cedir contenidors de brossa vegetal per la zona d’hortes. 
 

 
3. Dubtes i aportacions i altres temes sobrevinguts 

 
- Intervé Concepció Manau Roig per preguntar quan es procedix a la neteja de 

fulles als carrers perquè diu que hi ha perill de relliscades si no s’escombren de 
forma més freqüent a la tardor. El regidor de medi ambient li pregunta a quina 
zona i contesta que davant de l’Institut i comenta que ho tindran en compte 
però que sempre és més recomanable entrar instancia per escrit i així es fa un 
seguiment més acurat de totes les queixes i incidències. 
 

- Intervé Anna Bonvehí per comentar que s’ha detectat una baixa assistència de 
persones a les últimes convocatòries del Plenari del Consell de Medi Ambient i 
de les comissions de treball, que es desconeixen les raons però que des de 
l’Ajuntament i des de la Mancomunitat es veu amb preocupació i s’opina que 
caldria actuar-hi al respecte. 

 
 
Resum d’acord presos: 
 

 S’acorda mantenir 3 plenaris del Consell de Medi Ambient a l’any: un a la 
primavera, un a l’estiu i un a finals d’any. 

 S’acorda fer una reunió de cada comissió prèvia al primer Consell de primavera 
tot i que es reconeix la baixa assistència tant a les comissions com als Plenaris. 

 S’acorda treballar l’any 2019 per reorganitzar el funcionament del Consell, 
impulsar-lo i aconseguir major participació. 

 
 
Documentació entregada: 
 

 Power point resum “181219_PlenariConsell_PWP” 
 
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les  21:30 h del dia més amunt 
esmentat. 
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