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La Brigada d’Obres i Serveis creix 
en serveis i dotació de material
Es compleixen deu anys de l’actual etapa de gestió municipal directa
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UN SERVEI BÀSIC PER AL MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA I L’ACTIVITAT SOCIAL
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Enguany s’han complert deu anys 
des que l’Ajuntament va assumir la 
gestió directa de la Brigada Munici-
pal d’Obres i Serveis, després d’una 
etapa de funcionament en règim de 
concessió administrativa a una en-
titat externa. L’objectiu fonamental 
d’aquell canvi en el sistema de ges-
tió era guanyar en eficiència sense 
haver d’incrementar els costos de 
funcionament. 
Tot i les dificultats provocades per 
la crisi econòmica general i la neces-
sitat de contenció pressupostària, 
l’equip de la Brigada s’ha mantingut 
estable i la seva dotació material ha 
millorat de forma molt important 
en aquests deu anys. Durant aquest 
temps, el volum d’activi-
tat d’aquest servei mu-
nicipal bàsic ha registrat 
un fort increment que ac-
tualment se situa en una 
mitjana que supera les 
130 sol·licituds mensuals 
de feina. 
Actualment, les activi-
tats bàsiques de la Briga-
da Municipal d’Obres i 
Serveis són les següents:
▶ Tasques de manteni-
ment i reparacions ge-
nerals a la via pública, 

les instal·lacions i els equipaments 
municipals.
▶ Suport material per a la celebració 
de festes i activitats organitzades 
per l’Ajuntament o les entitats de la 
vila a la via pública.
▶ Tasques de jardineria (poda, ne-
teja d’herbes, rec d’espais verds, et-
cètera).
▶ Col·locació de tanques i elements 
de senyalització especial.
▶ Serveis de consergeria i manteni-

ment dels centres escolars públics 
d’educació primària.
▶ Retirada de materials caiguts so-
bre la calçada i les vies urbanes per 
esllavissades i altres causes.
▶ En cas de nevada, distribució de 
sal de desglaç, retirada de neu acu-
mulada en la calçada i reparació de 
possibles danys provocats en espais 
públics.
Dins de les activitats de la Brigada 
no s’inclouen la neteja de la via pú-

blica, el buidatge de pa-
pereres, la recollida selec-
tiva o el manteniment de 
l’enllumenat públic i els 
semàfors. Aquestes tas-
ques són assumides per 
empreses concessionàries 
externes.
La plantilla de la Brigada 
està formada per dotze 
persones, incloent-hi un 
coordinador i dues per-
sones que es dediquen de 
forma exclusiva a atendre 
les necessitats d’atenció al 

El nombre de sol·licituds 
de feina de la Brigada 
Municipal d’Obres i 
Serveis s’ha situat 
enguany en una mitjana 
que supera la xifra 
de 130 mensuals, 
incloent-hi una gran 
diversitat de tasques

L’actual etapa de gestió municipal de la 
Brigada d’Obres i Serveis compleix deu anys

Neteja d’un marge a l’entorn de la carretera de Sant Salvador, al Poble Vell
El manteniment i les reparacions a la via pública són una de les tasques fonamentals 
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El butlletí municipal La Torre arriba aquest 
mes de desembre al seu 35è aniversari. Moltes 
coses han canviat a Súria i al nostre país du-
rant aquesta llarga etapa de consolidació de 
les institucions locals, comarcals i nacionals, 
que progressivament han anat oferint més 
serveis a la població.  Per això volem destacar 
en aquesta edició la feina de la Brigada Mu-
nicipal d’Obres i Serveis, un equip de perso-
nes i una gestió dedicades a realitzar tasques 
de manteniment i reparació a la via pública 
i equipaments municipals i a donar suport a 
l’activitat social i educativa, entre moltes altres 

feines. Tenim uns recursos limitats per poder 
donar resposta a gran quantitat de necessi-
tats i no és fàcil arribar a tot arreu. Tanmateix, 
la voluntat de l’Ajuntament és mantenir un 
compromís permanent de qualitat i millora, 
en les diferents àrees municipals de servei a 
la ciutadania.   
Desitjo que puguem superar ben aviat els mo-
ments difícils que viu el país, i que tinguem 
un bon Nadal i un millor 2019. 

JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria

Servei i compromís

EDITORIAL

públic i el manteniment general de 
les escoles Francesc Macià i Mare 
de Déu de Montserrat. Durant el 
cap de setmana funciona un equip 
de guàrdia per tal d’atendre les ne-
cessitats que es puguin produir en 
el conjunt del municipi.
Una part important de les activitats 
de la Brigada són tasques de caràc-
ter estacional o previsible, com fes-
tes i altres activitats programades. 
D’altres responen a situacions im-
previstes, a les quals cal respondre 
amb la màxima rapidesa possible i 
d’acord amb les disponibilitats hu-
manes i materials del moment.

Esdeveniments destacats com la 
Festa Major, les Caramelles o la Fira 
Medieval d’Oficis centren la major 
part de l’activitat de la Brigada en 
els dies previs i posteriors, i també 
en el decurs de la seva celebració.
Una situació especial es va viure 
durant la passada primavera, quan 
l’abundància de pluges va provocar 
un creixement general d’herbes i va 
ser necessari reforçar de forma pun-
tual l’equip de la Brigada per tal de 
respondre a aquesta demanda im-
prevista sense deixar d’atendre al-
tres necessitats.
Les instal·lacions centrals de la Bri-

gada Municipal d’Obres i Serveis 
són ubicades a l’antic escorxador de 
la vila. També s’utilitza com a ma-
gatzem la nau de Ca l’Agut, a més 
d’altres espais.
El parc de maquinària de la Brigada 
està format per un camió de trans-
port de material, un vehicle multi-
tasca, un camió-grua, una minicar-
regadora i altres vehicles de servei. 
Una de les darreres incorporacions 
destacades de material va ser un es-
cenari mòbil i plegable que ha estat 
utilitzat al llarg d’aquest any 2018 
en diversos esdeveniments públics 
celebrats al carrer.

Oficina central de la Brigada d’Obres i Serveis a l’antic escorxador (esquerra) i procés de muntatge del nou escenari mòbil
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El pres-
s u p o s t 
m u n i c i -
pal per a 
l’any 2019 
serà de 
6.548.000 
euros, se-
gons  el 
dictamen 
a p r o v a t 
en el ple 
o r d i n a r i 
que es va 
c e l e b r a r 
el passat 
29 de no-
vembre. El resultat de la votació va 
registrar 8 vots a favor (CiU, ERC i 
aiS) i 5 vots en contra (GIIS i PSC).
L’elaboració del nou pressupost 
municipal ha estat realitzada man-
tenint els criteris de rigor, austeri-
tat, equilibri econòmic i garantia de 
la solvència econòmica de l’Ajunta-
ment per tal de disposar de capaci-
tat d’inversió, absorbir l’impacte de 
la disminució d’ingressos d’altres 
administracions, garantir el finan-
çament dels serveis municipals i si-
tuar el període de pagament a pro-

v e ï d o r s 
dins d’un 
límit tem-
poral de 
30 dies.
El pressu-
post per a 
2019 pre-
veu que el 
deute viu 
de l’Ajun-
tament se 
situarà en 
280.042,11 
euros, una 
xifra que 
manté la 

forta tendència a la baixa d’aquest 
concepte des de 2013, quan la pro-
porció de deute viu era de 662,75 
euros per habitant. Per al proper 
exercici, el deute viu serà d’uns 
47,50 euros per habitant.
En el nou pressupost municipal 
també s’hi destinen 146.000 euros 
a la partida de pressupostos par-
ticipatius amb els barris de la vila. 
Aquesta quantitat representa un in-
crement del 62,22% en relació amb 
la xifra corresponent dels darrers 
exercicis.

L’Ajuntament ha instal·lat el pri-
mer punt de recàrrega de vehicles 
elèctrics al carrer Ignasi Abadal, 
davant del Pavelló Municipal 
d’Esports. Aquest nou servei for-
ma part de les iniciatives promo-
gudes des del Consell Municipal 
de Medi Ambient.

L’Ajuntament instal·la 
un punt de recàrrega         
de vehicles elèctrics

MÉS RECURSOS PER ALS BARRIS I REDUCCIÓ DE L’ENDEUTAMENT

El regidor del Grup Municipal del 
PSC i exalcalde Antoni Julián i Ri-
bera ha presentat la seva renúncia 
com a membre de la corporació, 
de la qual ha format part durant 
més de 27 anys. Antoni Julián va 
ser alcalde de Súria durant quatre 
mandats entre els anys 1995-2011.

Antoni Julián i Ribera

El regidor i exalcalde 
Antoni Julián deixa la 
corporació municipal

La Junta de Govern Local va 
aprovar l’atorgament de 23.340,59 
euros als diferents projectes pre-
sentats en la tercera convocatòria 
dels ajuts per a la creació de llocs 
de treball i la inversió empresari-
al, impulsats des de l’àrea de Pro-
moció Econòmica.

Més de 23.000 euros en 
ajuts per a la promoció 
econòmica i l’ocupació

El presssupost municipal per a l’any 
vinent se situa en 6.548.000 euros 

L’Ajuntament mantindrà sense canvis l’IBI, 
l’IAE i les taxes de vehicles i escombraries
L’Ajuntament mantindrà un any 
més sense variació els tipus de 
l’impost sobre béns immobles 
(IBI) aplicat a finques urbanes, 
l’impost sobre activitats econòmi-
ques (IAE), la taxa sobre vehicles 
i la taxa d’escombraries. El dicta-
men de modificació de les orde-
nances urbanes per a 2019 va ser 
aprovat en el ple municipal ordi-

nari del mes d’octubre per 10 vots 
a favor (CiU, ERC, aiS i PSC) i 3 
vots en contra (GIIS).
El 2019 serà el quart any consecu-
tiu sense increments en l’IBI apli-
cat a finques urbanes, que en el 
darrer exercici es va reduir. Tam-
bé serà el cinquè any consecutiu 
sense canvis en les taxes d’escom-
braries i de vehicles.

Distribució d’ingressos i despeses
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Bona acollida a les novetats de la 17a Fira 
Medieval d’Oficis, que atreu milers de visitants
Milers de persones van visitar la 
17a Fira Medieval d’Oficis, que va 
tenir lloc els dies 10 i 11 de novem-
bre al Poble Vell. El certamen s’ha 
caracteritzat enguany per una ele-
vada afluència de visitants i la bona 
acollida a l’augment del nombre 
d’espectacles de carrer i de tallers 
participatius, que van ser dues de 
les principals novetats.
Nombroses entitats i perso-
nes de la vila van fer pos-
sible aquest nou èxit de la 
Fira Medieval d’Oficis, que 
va ser inaugurada en un 
acte presidit per la direc-
tora general de Comerç de 
la Generalitat, Muntsa Vi-
lalta, l’alcalde Josep Maria 
Canudas i el regidor d’En-
senyament, Turisme i Parti-
cipació, Miquel Caelles.

Durant la inauguració del certamen, 
la directora general va manifestar 
que el certamen surienc és “una 
Fira molt inspiradora” per l’entorn 
“excepcional” del Poble Vell i la im-
plicació de persones i entitats.
Per la seva banda, l’alcalde de Sú-
ria va afirmar que la Fira és “una 
oportunitat per donar a conèixer 
a milers de visitants la bellesa del 

nostre patrimoni i els valors hu-
mans de la nostra gent”. El regidor 
Miquel Caelles va destacar el prota-
gonisme del “teixit social” com una 
de les claus del certamen.
El comerç del centre de la vila es va 
adherir a la Fira amb la col·laboració 
de la Unió de Botiguers-Súria Punt 
Comercial. Enguany també va fun-
cionar un servei de transport gratu-

ït en bus des de l’estaciona-
ment de l’entrada sud.
Una altra de les celebraci-
ons destacades dels dar-
rers mesos va ser l’Onze de 
Setembre, que va aplegar 
centenars de persones a 
la Torre. D’altra banda, la 
Casa de la Vila va acollir el 
passat 30 de novembre l’ac-
te d’obertura de la Festa de 
Santa Bàrbara.Parlament inaugural de la 17a Fira Medieval d’Oficis

EL TEIXIT SOCIAL, PROTAGONISTA DE L’ÈXIT DE LA FESTA DE LES NOSTRES ARRELS

Actuació del grup musical Els Berros de la Cort a la plaça Major del Poble Vell durant la 17a Fira Medieval d’Oficis
A l’esquerra, cant d’Els Segadors durant l’Onze de Setembre al Turó de la Torre i acte d’obertura de la Festa de Santa Bàrbara
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Informació sobre la implantació del 
sistema de recollida Porta a Porta

Com bé sabeu, durant l’any passat es van fer diverses sessions informatives sobre 
la implantació del sistema de recollida Porta a Porta a Súria. En aquestes sessions 
es va explicar que aquest sistema de recollida de residus s’implantaria a principis 
d’aquest 2018. 

Molts de vosaltres us deveu preguntar què ha passat, ja que ens trobem al mes de 
desembre i el Porta a Porta encara no ha entrat en funcionament. Amb aquesta nota 
informativa us en volem donar una explicació.  

La contractació de serveis públics ha de seguir una sèrie de processos i normatives. 
Cal fer un concurs obert en el qual poden participar totes les empreses interessades, 
que presenten els seus respectius projectes en base a les directrius donades des de 
l’administració. A continuació s’analitzen totes les propostes presentades i el con-
tracte s’adjudica a l’empresa que obtingui una valoració més elevada. Malgrat això, 
la resta d’empreses tenen dret a presentar-hi recurs, la qual cosa obliga a paralitzar 
el procediment de contractació fins que el tribunal competent emeti un veredicte. 

I això és el que va succeir. A començaments del passat mes de febrer, l’Ajuntament ja 
ho tenia tot a punt, però dues de les empreses participants en el concurs d’adjudica-
ció convocat per la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, i que també afectava 
serveis d’altres municipis, hi van presentar recurs. En conseqüència, es va haver de 
paralitzar el procés d’implantació en espera de la resolució del Tribunal de Contrac-
tes, que finalment es va emetre el passat mes d’octubre.  

Aquesta resolució obliga la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener a reiniciar la 
tramitació del procés. L’Ajuntament confia que aquest nou endarreriment sigui el més 
breu possible i manté el seu compromís per a la posada en marxa d’aquest sistema 
de recollida a la nostra vila. Us en mantindrem informats.

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

Súria, desembre de 2018
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El Consell Municipal dels Infants de 
Súria, un dels primers que es va cre-
ar al Bages, celebra aquest any 2018 
el seu vintè aniversari. Les activitats 
d’aquest curs 2018-19 estaran cen-
trades en el drama dels refugiats, 
segons es va anunciar durant l’acte 
de renovació parcial d’aquest orga-
nisme de participació.
Seguint la línia de treball del Con-
sell durant aquests vint anys, l’ob-
jectiu serà sensibilitzar l’alumnat de 
les escoles surienques sobre aquest 

greu problema humà, a més de pro-
moure els valors de la solidaritat i 
l’empatia amb aquestes persones.
L’acte de renovació parcial del Con-
sell Municipal dels Infants va ser 
presidit per l’alcalde Josep Maria 
Canudas i per la regidora de Benes-
tar Social, Sanitat i Solidaritat, Car-
me Besa. Tots dos van destacar la 
importància del Consell per recollir 
les opinions dels infants de la vila i 
fomentar la participació, l’esperit 
crític i la responsabilitat social.

PARTICIPACIÓ PER MILLORAR LA VILA I ESTENDRE LA SENSIBILITZACIÓ SOCIAL

Uns 600 atletes del Bages i del 
Moianès van participar en el Cros 
Escolar de Súria, organitzat per 
l’àrea d’Esports de l’Ajuntament i 
el Consell Esportiu del Bages amb 
la col·laboració dels centres esco-
lars i de la Diputació.

Centenars d’atletes 
participen en el Cros 
Escolar de Súria

Les àrees de Via Pública i Segu-
retat Ciutadana de l’Ajuntament 
han senyalitzat zones d’estaci-
onament limitat ‘Petó i adéu’ a 
l’entorn de les escoles d’educació 
primària. L’objectiu d’aquesta ini-
ciativa és escurçar el temps d’atu-
rada de vehicles en els desplaça-
ments als centres.

Senyalització d’àrees 
d’estacionament limitat 
a l’entorn de les escoles

L’Ajuntament convoca la gent gran de la vila 
per assenyalar-hi les necessitats de millora
L’Ajuntament ha convocat les per-
sones grans de la vila per participar 
en l’elaboració d’un document de 
diagnosi sobre les principals neces-
sitats de millora que es detectin en 
el nucli urbà, dins de les accions de 
la Xarxa Global de Ciutats Amigues 
de les Persones Grans, a la qual per-
tany Súria. La convocatòria també 
inclou entitats i professionals.
La Xarxa Global de Ciutats Ami-

gues de les Persones Grans és una 
iniciativa de l’Organització Mun-
dial de la Salut (OMS). L’elaboració 
del document comptarà amb el su-
port de la Diputació.
D’altra banda, el passat mes 
d’octubre es va fer una nova edició 
de la Setmana de la Gent Gran amb 
diferents activitats sobre benes-
tar i millora de la qualitat de vida, 
adreçades a aquest col·lectiu. Presentació de les accions de la Xarxa

El drama dels refugiats centrarà      
els vint anys del Consell dels Infants 

Acte de renovació parcial del Consell Municipal dels Infants a la Casa de la Vila
L’òrgan de participació surienc va ser un dels primers que es va constituir al Bages

Rètol de la zona ‘Petó i adéu’
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Nou equipaments educatius, cul-
turals i de lleure de la vila s’han 
adherit a la campanya ‘Entorns 
sense fum’ per prevenir l’inici del 
tabaquisme i l’exposició al fum 
ambiental de tabac entre infants 
i joves, amb la implicació dels 
adults. Una placa identifica els 
equipaments i serveis adherits. 
D’altra banda, el Casal de Joves 
ha acollit l’exposició itinerant ‘El 
tabac al descobert’.

RECORD A LES VÍCTIMES I COMPROMÍS PER UNES RELACIONS JUSTES 

Equipaments i serveis 
de la vila es declaren 
‘Entorns sense fum’

Adquisició d’un immoble per avançar en el 
projecte del futur centre cultural de Cal Pau
L’Ajuntament ha adquirit un im-
moble ubicat a la cantonada dels 
carrers Sant Lluís i Sant Antoni 
Maria Claret, en un nou pas per 
avançar en el projecte del centre 
cultural de Cal Pau. En aquests 
darrers mesos de 2018 també s’es-
tà avançant en el procés de selec-
ció de l’equip d’arquitectes que 
s’encarregarà d’elaborar el projec-

te executiu del futur equipament.
L’immoble adquirit serà enderro-
cat per ampliar l’espai lliure que 
va ser creat en els darrers anys 
entre el futur centre cultural i 
l’Església Parroquial de Sant Cris-
tòfol. L’objectiu de l’Ajuntament 
és disposar del projecte executiu 
del futur centre cultural en el de-
curs de l’any 2019.

El Centre Obert El Brot ha ofert 
entre novembre i desembre el ci-
cle de tallers ‘Créixer en família’, 
adreçat a mares i pares amb fills 
i filles de 6 a 12 anys. Aquesta ac-
tivitat era finançada per la Gene-
ralitat.

El Centre Obert El Brot 
ofereix el cicle de tallers 
‘Créixer en família’

Súria es va adherir al Dia Internaci-
onal per l’eliminació de la violència 
envers les dones amb la celebració 
de la Setmana contra la violència de 
gènere. L’acte central va consistir en 
una encesa d’espelmes, la lectura 
d’un manifest a càrrec d’alumnes 
de l’Escola Municipal de Formació 
d’Adults i l’actuació d’un trio de 
l’Escola Municipal de Música.
Un altre dels actes destacats va ser 
una excursió a Agramunt (l’Urgell) 
amb la participació d’unes 120 per-

sones. La Setmana també va inclou-
re xerrades, un espectacle musical, 
una caminada i diferents activitats 
a l’Institut Mig-Món.
Coincidint amb el desenvolupa-
ment de la Setmana contra la vio-
lència de gènere, l’àrea d’Igualtat 
de l’Ajuntament va distribuir entre 
els establiments de restauració unes 
7.500 estovalles i una quinzena de 
caixes de tovallons de paper amb 
missatges de sensibilització contra 
la violència masclista.

Placa de la campanya

L’àrea de Promoció Econòmica 
ha convocat la 4a edició del Con-
curs d’Ambientació Nadalenca 
per estimular la participació dels 
ciutadans en la decoració i la il-
luminació d’aquestes dates. La 
data límit d’inscripcions va aca-
bar el 12 de desembre.

Nova convocatòria del 
Concurs d’Ambientació 
Nadalenca de Súria

Súria s’adhereix un any més al clam 
contra la violència envers les dones

Lectura del manifest del Dia Internacional contra la violència envers les dones
L’Ajuntament ha distribuït material de sensibilització als bars i restaurants de la vila



9LA TORRE Desembre 2018

RECUPERACIÓ I DIFUSIÓ D’UN RIC PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I CULTURAL

Cal Balaguer del Porxo acull la mostra 
‘Pedres i barraques’ fins al 13 de gener

La sala Cal Balaguer del Porxo acull 
fins al 13 de gener l’exposició ‘Pe-
dres i barraques. Les construccions 
de pedra seca’, una mostra inèdita 
que ha estat impulsada per l’àrea de 
Cultura de l’Ajuntament amb l’ob-
jectiu de difondre i revalorar aquest 
tipus d’arquitectura popular.
L’exposició ha comptat amb la par-
ticipació destacada dels suriencs 
Albert Fàbrega com a comissari i 
Pascual Robles com a autor de la 
majoria de fotografies. La produc-
ció ha anat a càrrec de l’empresa es-
pecialitzada Molècula.
Més d’una vintena de plafons, víde-
os, utensilis i documents ofereixen 
una panoràmica àmplia sobre la 
història d’aquestes construccions i 
la seva importància com a elements 
característics del món agrari. L’ex-

posició ha estat dissenyada per a 
ser itinerant.
L’acte inaugural va tenir lloc el 3 
de novembre, dins de les activitats 
vinculades a la 17a Fira Medieval 
d’Oficis. La regidora de Cultura, 
Montserrat Juncadella, va agrair el 
treball de totes les persones que han 
fet possible la mostra.
Un dels treballs preparatoris de l’ex-
posició va ser la recent publicació 
d’un llibre editat per l’Ajuntament 
dins de la col·lecció Temes de Súria 
Els horaris de visita de l’exposició 
són els següents: divendres, dissab-
tes i diumenges, d’11.00 a 14.00 h. 
Dissabtes, també de 16.00 a 18.00 h. 
La mostra ha tingut la col·laboració 
de la Denominació d’Origen Pla de 
Bages, la Diputació de Barcelona, la 
Generalitat i la Unió Europea.

Súria s’ha afegit al projecte co-
marcal +ART amb la pintada d’un 
mural a la pista de skate del Parc 
Municipal Macary i Viader, a par-
tir d’un disseny original de l’artis-
ta surienca Maria Vila. El projecte 
+ART és una iniciativa impulsada 
per la Taula de Joventut del Con-
sell Comarcal del Bages i diferents 
ajuntaments, amb el suport de la 
Generalitat. A Súria compta amb 
la coorganització del Casal de Jo-
ves. La pintada ja s’ha iniciat i es 
completarà la propera primavera. 
D’altra banda, el Casal de Joves i 
el Centre Ocupacional La Colònia 
d’Ampans van portar a terme una 
experiència conjunta d’aprenentat-
ge per a l’embelliment exterior de 
l’esmentat equipament municipal.

Súria participa en el 
projecte comarcal +ART 
de murals participatius

L’exposició ha estat impulsada per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Súria
Imatges de la mostra i de l’acte inaugural, que va tenir lloc a començaments de novembre

El casal municipal d’estiu ‘El Juli-
ol tot ho vol’ ha ampliat enguany 
les seves activitats a la primera 
setmana de setembre, responent a 
les peticions expressades en anys 
anteriors per bona part de les fa-
mílies. La festa i la cultura popular 
van ser el tema central d’aquesta 
edició, gestionada per la Fundació 
Pere Tarrés en haver estat l’opció 
més valorada en el concurs obert 
convocat amb aquest objectiu.

‘El Juliol tot ho vol’ 
s’amplia a la primera 
setmana de setembre

Vista parcial del disseny de Maria Vila
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Regidoria de Promoció Econòmica: prioritats i feina feta

Agraïments i desitjos

Pressupostos socials i de creixement
Com cada any, durant els mesos d’oc-
tubre i de novembre, al Ple de l’Ajunta-
ment de Súria s’hi debaten i s’aproven 
dos dictàmens que marquen l’agenda 
política de l’Equip de Govern per l’any 
següent: les Ordenances Fiscals i els 
Pressupostos Municipals.
Hem tornat a dissenyar uns pressupos-
tos socials que prioritzen, davant de 
tot, les persones. L’objectiu principal 
del grup municipal CiU és treballar pel 
benestar de totes les surienques i suri-
encs. 
Tot i mantenir les taxes, i fins i tot, baixar 
la de l’aigua, hem pogut confeccionar 

uns pressupostos socials que promouen 
el creixement de Súria.  Som conscients 
de l’esforç econòmic que hem de fer la 
majoria de persones i famílies per arri-
bar a final de mes, per això, sempre hem 
volgut trobar l’equilibri entre les taxes i 
impostos que hem de pagar i els serveis 
i beneficis que es reben.
Cal continuar ajudant i apoderant la 
gent amb necessitats, promovent l’em-
prenedoria, cuidant els carrers, places, 
espais públics, etc., potenciant el co-
merç i la indústria, preservant el medi 
ambient, fomentant la història i la cul-
tura, motivant les persones a fer esport, 

etc.. Són molts reptes que venim acom-
plint i que volem continuar fent i millo-
rant. I és per això que hem preparat uns 
pressupostos socials i adaptats a les ne-
cessitats de Súria. Perquè només tenim 
un objectiu: Súria. 
Volem aprofitar per desitjar-vos a tot-
hom unes molt bones Festes de Nadal 
i un pròsper any 2019. En especial a les 
preses i presos polítics i als exiliats i 
exiliades que enguany han de ser lluny 
de casa per culpa del bloc 155 (C’s, PP i 
Socialistes).

GRUP MUNICIPAL DE CiU

A punt d’acabar l’any cal mirar enrere, 
revisar la feina feta i preparar-se per 
iniciar amb empenta el nou any. Les 
prioritats són i continuaran sent les ma-
teixes:
• Que cada dia tinguem menys perso-

nes a l’atur.
• Ajudar a qui vulgui trobar una feina 

millor.
• Dinamitzar el comerç local.
• Vetllar per les nostres empreses i em-

prenedors.
Com treballem aquestes quatre priori-
tats?
Acompanyant dia a dia les persones 
que cerquen feina o volen millorar-la: 

des d’ajudar-los a realitzar el currícu-
lum, posar-les en contacte amb empre-
ses que cerquin un perfil com el seu i 
fins que acabin trobant feina. 
Sortir al carrer i que hi tinguem comer-
ços de tot tipus i activitat econòmica 
és vital pel dia a dia de qualsevol mu-
nicipi. Hem col·laborat amb totes les 
accions dutes a terme per Súria Punt 
Comercial, així com altres actuacions 
de promoció de Súria.
Pel que fa a les nostres empreses i em-
prenedors continuem incentivant amb 
ajudes per inversions realitzades i per la 
contractació. Novament hi hem tornat 
a destinar 30.000 €. Mantenim reunions 

periòdicament per intentar solucionar 
els problemes plantejats. Un dels que 
darrerament ha quedat gairebé soluci-
onat és l’accés al polígon de La Pobla.
Tota la feina feta no es pot resumir en 
un espai tant petit, però sí es pot resu-
mir la idea que tenim de treballar per 
Súria: amb ambició i constructivament; 
amb fets i no amb paraules.
ERC-Súria et desitja bones Festes, amb 
pau i harmonia i que tinguem un re-
cord per aquells que, injustament em-
presonats o a l’exili, no les poden pas-
sar en llibertat amb la seva família.

GRUP MUNICIPAL D’ERC

Del passat ple de novembre volem 
destacar dos fets molt importants: 
per una banda, l’aprovació dels 
darrers pressupostos de l’actual 
equip de govern municipal (CiU, 
ERC i aiS) i, per altra, la renúncia, 
com a regidor de l’Ajuntament, de 
l’Antoni Julián, del PSC.
Pel que fa als pressupostos, des-
tacar i agrair la important tasca 
que ha fet l’equip de govern mu-
nicipal, liderada pel regidor d’Hi-

senda, en Valentí Sastre, per tal de 
reduir el deute que tenia l’Ajun-
tament sense perdre capacitat per 
a la realització d’inversions. Una 
dada que demostra la importància 
d’aquest fet és la següent: el 2013, 
el deute viu de l’Ajuntament era 
de 662,75 € per habitant; amb el 
pressupost del 2019, el deute viu 
quedarà reduït a 47,50 € per habi-
tant.
Pel que fa a la renúncia de l’An-

toni Julián, des de l’alternativa 
independent per a Súria volem 
agrair-li la seva dedicació a la po-
lítica municipal i, especialment, 
volem agrair-li, també, el seu ta-
rannà dialogant i respectuós, tant 
des de l’alcaldia, com a regidor a 
l’oposició, aquestes dues darreres 
legislatures.
Finalment, desitjar a tothom un 
molt Bon Nadal i un 2019 ple de 
felicitat, progrés i llibertat.

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS
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Un any més

Un 2019 ple de reptes i il·lusions

Nota: El butlletí La Torre publica els articles enviats pels grups municipals de l’Ajuntament de Súria abans del tancament de cada edició. Els espais 
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dels textos enviats, amb l’objectiu de fer posible la seva publicació íntegra.

Han tornat a aprovar uns nous pres-
supostos no gaire diferents a cap dels 
anteriors. Les inversions de millores 
reals que preveu fer el grup de go-
vern són mínimes. Un any més sense 
tenir el poble que ens mereixem. Hi 
ha mancances endèmiques a gairebé 
tots els equipaments municipals, als 
carrers i al mobiliari urbà. Mentrestant 
ens van preparant la recollida porta a 
porta que acabarà d’engalanar els nos-
tres carrers amb estructures de ferro i 
cubells de brossa. 
Si en vuit anys, el govern tripartit no 

ha sigut capaç de consolidar alguna 
millora real del present i dissenyar la 
Súria del futur, està clar que van a un 
altre ritme del que es mereix el poble.
Queden sis mesos de legislatura i ja 
comencen a parlar més de les prope-
res eleccions i els nous candidats que 
dels molts temes que encara hi ha so-
bre la taula per resoldre.  Però, vols dir 
que no es podria fer una mica d’esforç 
encara, i recuperar una mica el temps 
perdut? No perquè arribin eleccions, si 
no perquè potser ja tocaria.
El Grup Independent de Súria, a la 

seva assemblea anual, ha decidit pre-
sentar-se a les properes eleccions mu-
nicipals: fa falta un canvi, un canvi de 
model, un canvi de tarannà, cal diàleg 
i consens, i cal sumar esforços. Cal fer 
propostes directes, sostenibles i con-
sensuades amb la ciutadania. Zero 
aturats? Feina digna per a tots els suri-
encs? Rebaixar la pressió fiscal? Poten-
ciar l’economia? I per què no? És aquí 
on ens hi trobareu a nosaltres. Súria, 
el GiiS continua estant... A PROP TEU!

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

S’acosta Nadal, que sempre és una 
època de felicitat i retrobaments amb 
aquells que més estimem. I en pocs 
dies començarà l’any 2019, que en-
carem amb molta il·lusió i ganes de 
treballar pel nostre poble, Súria. I des 
del PSC portem mesos treballant en 
l’horitzó de les eleccions municipals 
del proper mes de maig. 
L’Antoni Julián, alcalde durant 16 
anys del nostre municipi ha anunci-
at que deixa l’acta de regidor després 
d’haver contribuït enormement al 
desenvolupament de Súria durant 

les dues darreres dècades. Els canvis i 
l’evolució del nostre poble durant els 
16 anys de govern socialista es van 
veure interromputs l’any 2011, quan 
el tripartit conservador de CIU-AIS-
ERC van  sumar una majoria d’escons, 
que tornarien a revalidar l’any 2015. 
D’aquesta manera, amb la renúncia a 
l’acta de regidor, es deixa pas al nou 
candidat, Albert Coberó, que tindrà el 
repte de tornar a fer de Súria un po-
ble amb aspiracions i ganes de mirar 
al futur.   
Portem 8 anys de paràlisi municipal, 

amb un govern inactiu i poc preocu-
pat per millorar l’estat de Súria i la 
qualitat de vida dels suriencs i suri-
enques. Cal un canvi, i des del PSC 
farem tot el possible perquè a partir 
del maig, Súria torni a fer goig.
Com sempre, els i les socialistes estem 
a la vostra disposició per qualsevol 
dubte o suggeriment. Volem cons-
truir un nou futur, i volem comptar 
amb tothom.
Amb tot, us volem desitjar un Bon 
Nadal i una feliç entrada al 2019!

GRUP MUNICIPAL DEL PSC
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