
 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE MEDI AMBIENT                              

CELEBRADA EL DIA 10 DE MAIG DE 2016 

 

Hora: 20:15h. 

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Súria 

 

Persones assistents: 

Nom i cognom Càrrec En representació de 

Josep Maria Canudas President Alcalde-president Ajuntament de Súria 

Aida Roca Vice-presidenta Regidora de Medi ambient Ajuntament de 
Súria 

Joan Castellà Vocal Regidor CIU Ajuntament de Súria  

Miquel Àngel Montañá Vocal Regidor PSC Ajuntament de Súria 

Pere Requena Vocal Regidor GIIS Ajuntament de Súria 

Miquel Caelles Vocal Regidor AIS Ajuntament de Súria 

Jordi Sala Vocal Regidor ERC Ajuntament de Súria 

Josep Rosell Gallart Secretari Tècnic de Medi Ambient de la Mancomunitat 
Intermunicipal del Cardener 

Marta Planas  Tècnica de participació ciutadana i 
coordinadora del pla d’Acció Local Suriacció. 

Jaume Perarnau  Agrupació de pescadors esportius de Súria 

Federico Serrano (represent.)  AAVV Sant Isidre. Barri de Joncarets 

Conxita Manau  AAVV Barri de Salipota 

Mònica Navarro  AAVV Barri de Salipota 

Francesc Circuns  AAVV Els Rastells 

Manel Zomeño  AAVV Els Rastells 

José Sola  AAVV Raval Vell. Barri de Sant Jaume  

Salvador Jofre  AAVV Poble Vell 

Joan Llobregat  Comunitat de regants de Súria 

Joan Ribera / Maria   IES Mig-Món 

Carme Vilaseca  Escola Mare de Déu de Montserrat 

Núria Muntada  Escola FEDAC-Súria 

Marissa Castellà  Escola Francesc Macià 

Rossend Mata Aguilar  Particular / Agrupació de pescadors esportius 
de Súria  

 

Persones no assistents: 

Nom i cognom Càrrec En representació de 

José M. Gallego  AAVV Barri de Fusteret 

Domingo Bergillos  AAVV Mare de Déu d'Agost. Santa Maria 

Àngel Barat  AAVV Amics de Cererols 

Melitón Fornell  AAVV Raval Vell. Barri de Sant Jaume  

José Sánchez   AAVV Poble Vell 



 

 

 

 

Nom i cognom Càrrec En representació de 

Carlos Javier Arnaldo  AMPA IES Mig Món 

Josep Sans  Ràdio Club Súria 

Daniel Galindo  Ràdio Club Súria 

Núria Colom  Agrupació sardanista de Súria 

Dolors Solé  Agrupació sardanista de Súria 

Josep Maria Manubens  Càritas Parroquial de Súria 

Joan Ramon Mitjans  - 

Marta Rancaño  - 

Roberto Soto  - 

Miquel Sala  - 

Enric Sala Serra  - 

Àngel Rodríguez  - 

Josep Maria Caelles   

 

 

A les 19:40h el president del Consell, el molt honorable 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.  

 

1. Constitució del Consell de Medi Ambient 

Josep Rosell, tècnic de medi ambient de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, 
exposa el motiu d’aquesta primera sessió del plenari del Consell de Medi Ambient de 
Súria, argumentant que la convocatòria s’ha estès als membres designats del 
consistori, i a tots aquells representants que en formaven part la legislatura anterior. 
Sense més preàmbul, el Consell de Medi Ambient queda constituït per la present 
legislatura. 

Tanmateix, d’acord a l’article 8 del Reglament, tenen dret a formar part del Consell de 
Medi Ambient un (art. 8.e) Un representant de cada una de les entitats, dels col·lectius 
cívics i socials i del teixit empresarial de Súria que hi vulguin assistir i (art. 8.f) 
persones a títol individual amb interès en temàtiques ambientals que en vulguin formar 
part.  

Per tant, es proposa obrir la possibilitat de nous integrants al Consell de Medi Ambient, 
publicant una nota de premsa i informant a totes les entitats i associacions del municipi 
de Súria sobre aquesta possibilitat. Aquesta iniciativa es sotmet a votació i amb 
l’assentiment de tots els assistents, queda aprovada per unanimitat. 

Es concreta que es deixaran 20 dies des de la comunicació perquè qui vulgui formar 
part del Consell ho sol·liciti per escrit. Un cop transcorreguts els 20 dies, es convocarà 
una reunió extraordinària del plenari per constituir definitivament el Consell de Medi 
Ambient amb els possibles nous integrants, si el volum de sol·licituds és significatiu..  

 

2. Règim de funcionament i convocatòria 

Marta Planes, tècnica de participació ciutadana i coordinadora del pla d’Acció Local 
Suriacció de l’Ajuntament de Súria fa un resum del reglament del Consell seguint un 
document elaborat a tal efecte. Es recorda que la sessió d’avui és el plenari, el qual es 



 

 

 

 

reuneix amb una periodicitat mínima de 6 mesos; i que en la legislatura anterior el 
Consell s’articulava en 4 comissions de treball, les quals són definides pel plenari. 

 

3. Designació del secretari 

Per tal de seguir un ordre del dia més lògic, s’avança el 4rt punt de l’ordre del dia per 
tal de designar el secretari. El President recorda el càrrec mantingut en legislatures 
anteriors i proposa a Josep Rosell com a secretari. La proposta es sotmet a votació i 
amb l’assentiment de tots els assistents, queda aprovada per unanimitat. 

 

4. Definició de les comissions de treball 

El secretari recorda les 4 comissions de treball creades la legislatura anterior:  

S’obre un debat sobre la conveniència o no de crear 4 comissions de treball i finalment 
s’aprova mantenir-les en la mateixa fórmula:  

 Medi natural i aigua  

 Energia  

 Residus i via pública  

 Escoles verdes  
 

5. Precs i preguntes 

Seguidament, el President dona pas al punt de precs i preguntes.  

 El Sr. Requena proposa que en la convocatòria de les comissions de treball es 
programi un ordre del dia, per tal de fer-les el més dinàmiques i ordenades 
possible. 

 El Sr. Llobregat exposa l’augment de trànsit i la freqüentació de ciclistes i 
vianants a la carretera dels horts de Reguant. S’acorda que sigui un tema a 
valorar sota criteris de seguretat. 

 Les representants de les 3 escoles de Súria, la Sra. Vilaseca, Sra. Muntada, i 
Sra. Castellà exposen seguidament les diferents actuacions en el marc del 
projecte “Escoles Verdes”. Enguany la temàtica està sent l’aigua, i en aquest 
marc s’ha creat el projecte “Apadrinament de fonts”, s’han programat 2 
espectacles i una exposició a la biblioteca, entre altres.  

 S’avança que probablement la temàtica de l’any vinent sigui l’energia i que les 
escoles estan molt obertes amb la participació en altres iniciatives de 
l’Ajuntament, sempre procurant la seva planificació a l’inici del curs escolar 

 En aquest sentit, el Sr. Jofre proposa que les diferents comissions 
s’interrelacionin puntualment entre sí, especialment la comissió d’Escoles 
Verdes amb la resta, ja que d’aquesta manera puguin aprofitar-se sinèrgies. 

 La Sra. Maria, representant de l’IES Mig-Món mostra el seu interès en 
col·laborar amb Escoles Verdes, malgrat formalment l’IES no pugui formar part 
del projecte. 

 El Sr. Bergillos demana que, per a que les iniciatives i demandes sorgides de 
les comissions i el Consell siguin efectives, cal fer pressió a l’Agència Catalana 
de l’Aigua, en tot el referent a cursos fluvials i concessions. 



 

 

 

 

 El Sr. Mata exposa les dues peticions de l’Agrupació de Pescadors Esportius 
de Súria argumentant la problemàtica ambiental i de seguretat que suposa 
l’acumulació de sediments a la resclosa de Salipota; així com els problemes de 
seguretat dels actuals accessos a les zones de pescadors. 

L’Alcalde i el tècnic de medi ambient li informa que ja s’està treballant amb 
serveis tècnics i s’han realitzat contactes amb l’ACA per buscar la millor solució 
sota criteris econòmics, ambientals i socials. En breu es programarà una reunió 
amb els implicats per debatre el tema. 

El Sr. Mata fa notar el pes específic que l’APES té dins la Federació Catalana 
de Pesca i el valor social que igualment té dins la població de Súria. 

 Des de l’AACC Sant Isidre-Barri de Joncarets es demana quines actuacions hi 
ha previstes a la Riera del Tordell. En resposta, l’alcalde informa del projecte 
restauració de la funció connectora de la Rriera del Tordell, el qual està aprovat 
i ha d’executar l’empresa ICL com a mesura compensatòria de la seva activitat. 
Tanmateix, les primeres actuacions aniran dirigides a la zona del Camp de la 
Bota, on hi ha prevista una mota de terreny revegetada que permeti reduir la 
inundabilitat a la zona. Actualment s’està a l’espera del dictamen de la 
Comissió d’Urbanisme. 

 El Sr. Montañá proposa que totes les propostes que es generin en el marc del 
plenari del Consell de Medi Ambient i les diferents comissions tècniques 
s’estructurin marcant prioritat, agents implicats, partida pressupostària i 
valoració econòmica, i que d’aquestes se’n faci un seguiment per part dels 
agents implicats. La proposta s’aprova per unanimitat. 

  El Sr. Jofre demana una campanya per disminuir l’incivisme amb les 
defecacions de gossos. En aquest punt, l’alcalde i la regidora de medi ambient 
exposen el seu pla de modificació de l’Ordenança municipal de protecció, 
control i tinença d'animals per tal d’implantar el cens d’animals per ADN, i la 
definició d’un protocol per aconseguir detectar infractors analitzant les restes de 
femtes. Es tracta d’un projecte que s’està estudiant a nivell de Mancomunitat 
amb altres municipis i que podria ser una realitat a l’any 2017. 

 El Sr. Jofre sol·licita que es tingui en compte el Poble Vell a l’hora de distribuir 
contenidors de recollida selectiva de roba usada i d’oli vegetal usat. El tècnic de 
medi ambient pren nota de la petició. 

 Des de les Escoles es pregunta sobre els bujols per la matèria orgànica; des de 
l’Ajuntament s’informa que el Consorci està realitzant una campanya de 
promoció, repartint bujols entre la població. També s’informa que es poden 
sol·licitar directament a l’Ajuntament i probablement es cedeixin gratuïtament. 

 

RESUM D’ACORDS PRESOS 

 Constitució del Consell de Medi Ambient.  

 Obrir la possibilitat de nous integrants al Consell de Medi Ambient, publicant 
una nota de premsa i informant a totes les entitats i associacions del municipi 
de Súria sobre aquesta possibilitat 

 Designació del Secretari a Josep Rosell, tècnic de la Mancomunitat del 
Cardener 



 

 

 

 

 Manteniment de les 4 comissions de treball en funcionament en el Consell 
anterior: Medi natural i aigua; Energia; Residus i via pública ; Escoles verdes 

 Valorar possibles millores de seguretat a la carretera dels Horts de Reguant, 
donat el seu creixent interès pel gaudi de la població 

 Que totes les propostes que es generin en el marc del plenari del Consell de 
Medi Ambient i les diferents comissions tècniques s’estructurin marcant 
prioritat, agents implicats, partida pressupostària i valoració econòmica, i que 
d’aquestes se’n faci un seguiment per part dels agents implicats. 

 Convocar una nova sessió del plenari abans de la festa major de Súria, si les 
peticions de noves incorporacions al Consell són significatives. 

 Mantenir la periodicitat de 6 mesos de les reunions del Consell de Medi 
Ambient 

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió ales  21:16 h del dia més amunt 
esmentat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


