ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE MEDI AMBIENT
CELEBRADA EL DIA 24 D’ABRIL DEL 2019

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Súria
Persones assistents:
Nom i cognom

Càrrec

En representació de

Josep Ma.Canudas
Joan Pere Ruiz Vidal

President Consell
Vicepresident

Alcalde de l’Ajuntament de Súria
Regidor de Medi ambient i Joventut
Ajuntament de Súria
Gerent. Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
AAVV Salipota
AAVV Poble Vell
ICL Iberia
Escola FEDAC-Súria
INS Mig-Món
Escola Mare de Déu de Montserrat
Escola Francesc Macià
Escola Francesc Macià
Regidor CIU Ajuntament de Súria
Regidor ERC Ajuntament de Súria
-

Anna Bonvehí
Anna Prat
Concepció Manau Roig
Salvador Jofre
Lluís Fàbrega
Montse Colom
Maria Rovira
Carme Vilaseca
Dolors León
M.Isabel Capal
Joan Castellà
Jordi Sala
Miquel Sala
Marta Viladés

Secretaria Consell

Vocal
Vocal

Persones no assistents:
Nom i cognom
Albert Fabrega Enfedaque
Àngel Barat
Àngel Rodríguez
Antonio Hernández Montoya
Carlos Javier Arnaldo
Daniel Galindo
Dolors Solé
Francisco Rodríguez
Enric Sala Serra
Federico Serrano
Ignasi Guilà Agut
Jaume Perarnau
Joan Ramon Mitjans
Jordi Sala
José M. Gallego
Josep Maria Caelles
Josep Ma.Homs
Marta Rancaño

Càrrec

Vocal

En representació de
Comunitat de regants de Súria
AAVV Amics de Cererols
Associació Naturalista HYLA
AMPA IES Mig Món
Ràdio Club Súria
Agrupació sardanista de Súria
AAVV Mare de Déu d'Agost. Santa Maria
Horts Socials Solidaris
AAVV Sant Isidre. Barri de Joncarets
AAVV Barri Sant Jaume
Agrupació de pescadors esportius de Súria
Regidor ERC Ajuntament de Súria
AAVV Barri de Fusteret

-
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Hora: 19:30h.

Martín Rodríguez González
Miquel Àngel Montañá
Miquel Caelles
Mònica Navarro
Pere Requena
Roberto Soto

Vocal
Vocal
Vocal

Sociedad de Cazadores de Súria (SOCAS)
Regidor PSC Ajuntament de Súria
Regidor AIS Ajuntament de Súria
AAVV Barri de Salipota
Regidor GIIS Ajuntament de Súria
-

A les 19:40h el Sr. Josep Ma.Canudas, alcalde de l’Ajuntament de Súria 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 26 de març de 2019
2. Votació de les actuacions a desenvolupar en l’àmbit de medi ambient a
Súria l’any 2019

Anna Prat, de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, intervé en aquest punt per
exposar que l’actuació proposada per la Comissió d’Escoles Verdes és la contractació
de 2 sessions de l’espectacle “Descobreix l’aigua” del Dani Jiménez (CREACIENCIA)
per fer la cloenda del curs 2018-2019 de les Escoles Verdes a Súria. Es faran 2
sessions, diu, perquè tots els nens i nenes de primària (cicles inicial, mitjà i superior)
de les 3 escoles de Súria hi puguin participar i es farà al Teatre Foment el dia 6 de juny
de 2019. El cost total de l’actuació és, diu, d’uns 2.774 €. També exposa que s’han
sol.licitat diferents pressupostos per comprar papereres de reciclatge pels patis de les
escoles i de l’Institut doncs és una demanda que s’ha fet arribar a l’Ajuntament des de
la Comissió d’Escoles Verdes.
Josep Ma.Canudas, alcalde de l’Ajuntament de Súria, exposa doncs que la resta del
pressupost del Consell s’hauria de decidir i que per aquest motiu es va demanar
alhora de convocar a tothom que proposessin actuacions a portar a terme i demana
als assistents que han fet propostes que les exposin.
Intervé Salvador Jofre, de l’AAVV Poble Vell, per exposar les seves propostes, d’una
banda pregunta si els contenidors soterrars funcionen perquè li sembla, diu, que no
acaben de funcionar i que són un problema i d’altra banda proposa un major control de
l'aire de Súria. Intervé Anna Bonvehí, gerent de la Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener per comentar que els contenidors soterrats s’estan retirant de molts
municipis però que el cost del desmuntatge és alt i actualment no sabem exactament
quan costaria. Posteriorment intervé Anna Prat en referència al tema de la
contaminació de l’aire per exposar que hi ha una xarxa de punts de control de la
contaminació atmosfèrica propietat de la Generalitat de Catalunya, que a Súria hi ha
una estació fixe manual (no automàtica) i que el que es fa és sol.licitar la unitat mòbil
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Intervé Josep Ma.Canudas, alcalde de l’Ajuntament de Súria, per exposar que aquest
any no s’ha treballat amb comissions temàtiques amb l’excepció de la comissió
d’Escoles Verdes que sí que han treballat i acordat les actuacions que volen fer i que
tal i com es va acordar a l’anterior reunió del Consell de Medi Ambient la idea del
Consell d’avui és decidir on es destina el pressupost de 12.000€ anuals que té el
Consell.

de la Diputació de Barcelona per fer controls temporals com el que es va fer
recentment a l’escola Francesc Macià. Diu que els Ajuntaments normalment no
gestionen captadors sinó que ho fa la Generalitat de Catalunya i que es pot intentar fer
una sol.licitud des de l’Ajuntament a la Generalitat per tenir una estació automàtica a
Súria i no només manual. Salvador Jofre diu que per les característiques de Súria
seria bo disposar d’una estació fixe i automàtica. Intervé Lluís Fàbrega, de ICL Iberia,
per exposar que des l’empresa tenen autorització ambiental per les emissions que fan i
que fan controls i estan sempre dins els límits legals i que és un tema que està
controlat.
Intervé Concepció Manau, de l’AAVV Salipota, per exposar la seva lluita diu, amb els
contenidors, diu que fa 2 legislatures que lluita pel mateix i que els contenidors
segueixen igual, que el porta a porta no s’ha implementat i els contenidors segueixen
plens, trencats i fets malbé. Intervé Joan Pere Ruiz, regidor, per rebatre que la
implementació del porta a porta s’ha retrassat per imperatius legals i que com ja va
exposar a l’anterior consell s’haurà de tornar a licitar però que és un tema que tard o
d’hora s’implementarà.
Intervé Lluís Fàbrega per preguntar com està tot el tema de substitució de lluminàries
LED i respon Joan Pere Ruiz, regidor, per exposar que hi ha actualment un estudi de
la Diputació de Barcelona que exposa la situació general del municipi i que s’aniran
implementant millores a l’enllumenat, als quadres segons les actuacions planificades a
l’estudi.
En aquest moment Josep Ma.Canudas, alcalde, es disculpa perquè ha de marxar
abans de finalitzar el Consell per altres compromisos i es despedeix de les persones
assistents, recorda que aquest és el seu últim Consell de Medi Ambient com a alcalde i
agraeix a tothom la participació i dedicació voluntària a aquest òrgan de participació.

Intervé Miquel Sala per exposar que encara resta pendent la instal.lació dels kits solars
que es van comprar a les escoles. Anna Bonvehí de la Mancomunitat Intermunicipal
del Cardener diu que ja s’han demanat pressupostos per fer aquesta instal.lació dels
kits solars que s’han visitat les escoles i que l’empresa encara no ha passat el
pressupost definitiu però que tindria sentit destinar el pressupost del Consell a aquest
aspecte doncs s’han d’instal·lar tard o d’hora.
Intervé Lluís Fàbrega per preguntar si per la neteja de lleres del riu hi ha pressupost a
part del Consell de Medi Ambient i Joan Pere Ruiz, regidor, exposa que sí però que
potser estaria bé destinar una part del pressupost del Consell a netejar el marge de
Salipota que amb els treballs forestals de la franja de protecció contra incendis ha
sortit molta brutícia.
Intervé Anna Bonvehí de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, exposa que a
part del pressupost d’Escoles Verdes que s’entén aprovat cal decidir què fer amb la
resta del pressupost del Consell i que sobre la taula hi ha les opcions següents:
1.- Treure contenidors soterrats
2.- Comprar papereres de reciclatge pels patis de les escoles i de l’Institut
3.- Instal.lar els kits fotovoltaics a les escoles
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Joan Castellà també es disculpa perquè ha de marxar abans de finalitzar el Consell
per altres compromisos i abandona també la reunió.

4.- Netejar el talús de Salipota
Es procedeix a la votació entre els assistents per prioritzar les actuacions proposades
amb el resultat final de 6 vots a favor de comprar les papereres de reciclatge pels patis
de les escoles i de l’Institut, 6 vots a favor d’instal.lar els kits fotovoltaics a les escoles.
Intervé Joan Pere Ruiz, regidor de Medi Ambient per exposar que la voluntat del
consistori és portar a terme les dues actuacions tant la de les papereres com la dels
kits fotovoltaics però que si cal prioritzar-ne una ell votaria per les papereres. Que el
tema de la neteja del talús es farà una actuació en el marc del Let’s Clean Up Day i es
veurà a veure com queda i que el tema de l’estació de contaminació es poden fer les
gestions oportunes amb la Generalitat per sol.licitar una estació fixe automàtica, que
potser el més difícil d’executar serà el tema dels contenidors soterrats si realment és
tant car però que demanaran pressupostos.
3. Dinamització i reorganització del funcionament del Consell de Medi
Ambient de Súria
Intervé Joan Pere Ruiz, regidor de Medi Ambient i Joventut, per comentar que tal i com
es va parlar amb profunditat a l’anterior reunió s’havien plantejat la contractació
externa de consultoria per la dinamització i replantejament del Consell de Medi
Ambient de Súria però que des de la Junta de Govern actual s’ha descartat dedicar
pressupost municipal a contractar una empresa consultora per aquest aspecte i que el
tema de l’impuls de la xarxa de voluntariat ambiental va molt lligat i que de moment
han decidit aturar ambdues coses fins passades les eleccions municipals perquè
l’equip de Govern que surti decideixi al respecte.

Resum d’acord presos:

1.- Contractació de 2 sessions de l’espectacle “Descobreix l’aigua” del Dani
Jiménez (CREACIENCIA) per fer la cloenda del curs 2018-2019 de les Escoles
Verdes a Súria
2.- Compra de 4 papereres de reciclatge pels patis de les 3 escoles i l'institut de
Súria
3.- Instal.lació dels 2 Kits fotovoltaics d'autoconsum a 2 escoles de Súria
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:30 h del dia més amunt
esmentat.
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S’acorda destinar el pressupost del Consell de l’any 2019 a les següents actuacions:

