Ajuntament
EL BRUC

ACTA DE COMISSIÓ ESPECIAL POUM 2016/05
Data: 9 de novembre de 2016
Caràcter: Ordinari
Convocatòria: Constitució
Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 18:30 hores
Hora de finalització: 19:30 hores
Alcalde-President
Sr. Enric Canela Vallès - BV-ERC-AM
Assistents:
Sra. Laura Mañas Rial – BV-ERC-AM
Sr. Pau Rovira Selga - CIU
Secretària-interventora
Sra. Maria Zoraida Palao Valverde
Tècnics
Sr. Òscar Bernat, arquitecte
No assistents:
Sr. Vicente Javier Moliner Bayo – EBET (presenta excusa)
Vist l’acord del Ple municipal, adoptat en sessió celebrada en data 20 de gener de 2016, de creació de
la Comissió especial d’estudi del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Vist el què disposa l’article 60, 100 i 104 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i així com els articles de 123 a 126, i
134 a 138 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Administracions Públiques.
Comprovat el quòrum establert per l’article 135 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Administracions
Públiques, el Sr. Alcalde obre la sessió ordinària de la Comissió especial d’estudi del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria:
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
L’acta ha estat a disposició del membres de la Comissió, pel que no es procedeix a la lectura.
S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta núm. 4/2016, de 19 d’octubre.
2. Presentació d’esborranys de plec de clàusules administratives particulars i plec de
prescripcions tècniques per al contracte de serveis de redacció del POUM.
S’ha realitzat comparativa de plecs similars de diferents municipis, com Collbató, Hostalric, Freginals,
Sant Quirze del Vallès, Sant Salvador de Guardiola, Canovelles, Sant Fruitós de Bages, entre d’altres.
On s’han analitzat els aspectes que poden ser comuns amb el plec de clàusules administratives
particulars i plec de prescripcions tècniques per al contracte de serveis de redacció del POUM del
municipi del Bruc.
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En tot cas hi ha la voluntat d’establir un programa de participació ciutadana, amb la proposta
d’establir una oficina del POUM, i sotmetre al Ple el treball definitiu de les propostes aportades per la
ciutadania, i pels diferents grups polítics, per a fixar la filosofia de la valoració dels aspectes aportats
en aquest període.
L’arquitecte municipal aporta la referència dels preus establerts pel COAC, cal tenir en compte que per
al sòl no urbanitzable, hi ha la redacció feta d’una part de la documentació requerida.
Sens perjudici, que al sòl no urbanitzable amb la redacció del POUM, hi haurà la definició dels usos.
De conformitat amb la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per un import de 90.000,00
€, a través de les Meses de concertació 2016-2019, expedient núm. 1640021187, 8416/16, per a la
redacció del POUM, per al pressupost del 2017 hi ha una aplicació pressupostària destinada a aquest
finançament. Per la qual cosa, quan sigui aprovat el pressupost, es podrà licitar.
Tenint en compte, que es un contracte pluriennal, de 4 anys, amb possibilitat d’ampliació a 2 anys
més, l’aprovació dels plecs li correspon al Ple de la Corporació, d’acord amb la Disposició Addicional 2a
del TRLCSP, pel que es planifica disposar de l’esborrany més definit per a la propera Comissió Especial
d’estudi del POUM per a l’11 de gener de 2017, per a l’aprovació a la sessió plenària de 18 de gener
de 2017.
3. Precs i preguntes.
I no havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió essent les 19:30 hores, del
que en dono fe com a secretària de l’Ajuntament, mitjançant la present acta signada amb el vist i plau
del senyor alcalde a nou de gener de 2017.
La Secretària-interventora,
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