Ajuntament
EL BRUC

ACTA DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT POUM 2017/01
Data: 28 de juny de 2017
Caràcter: Ordinària
Convocatòria: Constitució Lloc: Casa
Consistorial hora d’inici: 18:00 hores
Hora de finalització: 20:00 hores
Alcalde-President
1. Sr. Enric Canela Vallès - BV-ERC-AM
Assistents Comissió Especial POUM:

2. Sra. Laura Mañas Rial – BV-ERC-AM
3. Sr. Pau Rovira Selga - CIU
4. Sr. Vicente Javier Moliner Bayo – EBET

Secretària-interventora
5. Sra. Maria Zoraida Palao Valverde
Tècnics
6. Sr. Òscar Bernat, arquitecte
7. Sr. Eduard Fenoy
Assistents entitats:
8. AAVV Montserrat Parc - 1 representant, Rafel Galvan
9. AAVV Bruc Residencial - 1 rep, (falta)
10. AAVV Masies de la Guàrdia - 1 rep, Jordi Correro
11. ADF del Bruc- 1 rep., Òscar Calafell
12. Plataforma Salvem el Bruc - 1 rep, Josep M. Pedrosa
13. Comerciants i restauradors - 1 rep. Joan Jorba,
14. Industrials i empresaris - 3 rep Andreu de la Mano Efausa, Carme Farelo, Quim Castellet.
15. Associacions i entitats - 2 re. Toni Garcia, Associació del Bruc amb la Cultura

16. Ramaders, Pagesia- 1rep, Xavier Pedrosa.

Enric Canela, Alcalde-President, fa la les presentacions, i explica el concepte de Comissió de
Seguiment, on en formaran part 16 membres, amb caràcter definitiu, i altres persones que
s’incorporin, per a l’assessorament necessari.
La Comissió de Seguiment, intenta ser un grup obert, representatiu de diferents àmbits, per
a treballar l’elaboració del POUM, com un concepte obert des del primer moment. A la tardor
començarà el procés participatiu, on es vol agrupar a diferents col·lectius, per agrupar les
idees transversals, que s’han de portar a terme.
No és un concepte tancat, és moldejable.
Josep Maria Pedrosa (Plataforma Salvem el Bruc) demana que el fluxe sigui realment efectiu,
ja que pel que fa a la comissió informativa del POUM, les actes no són totes consultables,
demana l’accés a les dues primeres.
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Enric Canela, Alcalde-President, continua manifestant que dins el procés del POUM la
Comissió de Seguiment està dins la licitació, pel que hi haurà 4 o 6 mesos, amb trobades
mensuals.
Josep Maria Pedrosa (Plataforma Salvem el Bruc), pregunta com pot haver-hi el procediment
participatiu, quan encara no ha engegat l’elaboració del POUM.
Oscar Bernat, manifesta que el procediment no només s’inicia després de les propostes, sinó
que s’inicia a partir d’avaluació de quines seran les propostes.
Joan Jorba (Comerciants), manifesta que potser que aquest equip de govern no finalitzi el
POUM, i que el proper equip de govern no vulgui fer-ho. Sinó s’ha aprovat definitivament, es
pot deixar sense efecte.
Rafel Galván (AAVV Montserrat Park), pregunta fins a on podem arribar en les decisions de
la Comissió de Seguiment i de la CE POUM, cal un Reglament de participació ciutadana.
Enric Canela, Alcalde-President, manifesta que si cal un Reglament de participació ciutadana
es farà, però en principi la voluntat, és començar amb aquests 16 membres.
Josep Maria Pedrosa (Plataforma Salvem el Bruc) manifesta que es va fer un avanç Pla, i que
com a Plataforma vam presentar al·legacions, es va fer un procés participatiu mal anomenat
5R+I, els hi sembla bé que sobre recopil·lació de dades s’aprofiti tècnicament, però la
proposta que es va plantejar, no pot ser en cap cas, l’alternativa de govern, perquè va
haver-hi una revolta i era totalment fora de lloc.
Enric Canela, Alcalde- President, manifesta que la base de treball tècnic, és molt útil que
s’aprofita, el procés d’avançament és un procediment arxivat. Però la proposta estarà
damunt de la taula, com la resta.
Eduard Fenoy, Arquitecte, manifesta que la constitució de la Comissió de seguiment, està
dins del plec de condicions de tècniques de la licitació.
La tramitació d’un POUM, el document d’avanç, i l’aprovació inicial és el document més
important que es pot aprovar com a municipi, tot i que al final l’aprovació definitiva des de
CTUCC. Aquí no està l’ACA, ni la resta d’organismes. Aquí hi ha moltes anàlisis, en temes
forestals o agrícoles, en temes de comerç...
En relació a la gestió de temps, si podem anar ràpid millor, la mitja és de 8 anys, anirem per
davant de la mitja. En 8 anys passen moltes coses, és bo no anar molt de pressa, però sí
anar per feina.
Eduard Fenoy proposa fer un grup de correu electrònic, amb totes les persones que formen
part de la Comissió de seguiment. On s’enviarà la documentació que es vagi presentant a la
Comissió de seguiment com el Pla de treball i el programa de participació ciutadana, i les
actes de totes les reunions que es realitzin. Tots els documents es poden penjar a la pàgina
web.
Al Pla de treball, hi ha un cronograma, on hi ha 3 anys i mig, per abans de finalitzar mandat,
poder fer l’aprovació inicial.
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Pel que d’alguna manera, el que hem de fer és adaptar-nos al Pla de treball.
Es faran unes sessions a partir d’octubre, però prèviament, cal fer arribar a la ciutadania,
què hem començat la feina, que tingui coneixement.
Per aquest motiu es proposa:
1. A. Fer conferència a finals de juliol. On expliquem que és un POUM, el Pla Territorial, que
està passant amb la nova Llei de Territori, masies.
2. B. Posteriorment, 5 conferències, en 5 divendres o dissabtes, cal que trieu quin dia va
millor.
Les jornades són 5 temes:
-

Usos del sòl (creixement urbanístic)
Equipaments i espais lliures (entitats i associacions)
Mobilitat.
Comerç, indústria i turisme.
Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia.

Ara podem parlar si són aquests els temes on voleu de diferents.
Són un mínim de 2 hores, separades en 40 persones, dividides en grups de mitja hora, i
després d’una hora.
Cal preveure quanta gent vindrà?
Enric Canela, Alcalde-President pregunta si cal inscripció prèvia. Eduard Fenoy respon que no
cal, que sigui oberta a tothom.
Toni Garcia, pregunta segons experiència, quin dia va millor. Eduard Fenoy respon que és
millor divendres al vespre.
Joan Jorba (Comerciants) pregunta si està oberta a tothom. Eduard Fenoy respon que sí,
que poden haver persones interessants com historiadors, o altres que no visquin al municipi,
però amb referències al Bruc.
Eduard Fenoy continua explicant que es farà un informe de devolució, que es preveu al
Desembre, perquè es calculen els 5 cap de setmana des d’octubre. També es proposa que
tot es pugui penjar a la web.
3. Reunió conferència de Març, per explicar prèviament l’avanç, i posteriorment document
avanç.
4. Aprovació avanç, abril o maig.
5. Aprovació inicial, que ja es pràcticament llibre sencer, les característiques dels edificis.
Conferència amb tothom, abans de l’aprovació inicial.
Enric Canela, Alcalde-President pregunta si es preveu algun canal de comunicació.
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Eduard Fenoy respon sí, un Canal de bústia, que es va lincant a la pàgina web, per a donar
resposta.
Rafel Galván (AAVV Montserrat Park) pregunta si accessibilitat és mobilitat. Eduard Fenoy
respon que sí perquè cal elaborar un Pla Mobilitat, per als llocs de creixement.
Fem que per cada habitatge hi hagi una plaça de vehicle.
Joan Jorba (Comerciants), manifesta que encara no sé quina és la funció de la Comissió de
Seguiment, que no sé si s’està enfocant només un sector, i s’estan deixant altres sectors.
Vicenç Moliner, pregunta si es pot fer un full de resum amb tota la normativa. Puc explicar
totes les normatives pròpies, per tenir elements característics. Participaré a les taules de
treball, i intentaré explicar, totes alternatives.
Les conferències es preveuen en períodes de 25 o 30 minuts per explicar la realitat. La
problemàtica que t’has trobat, i dir més o menys. Millor no emborratxar a la gent de lleis, és
millor generar un debat.
Es concreten les dates següents:
26 de juliol de 2017 18:00h, tancada la Comissió de Seguiment, prèvia a la Conferència.
28 de juliol de 2017 19:00h, Conferència amb un esquema amb la idea de la participació,
obert a tothom.
Llistat amb la normativa.
Plànols marcats els municipis.
Documentació vigent.
Plans connectors,
Pla de Zones Verdes, que fa la DIBA, a nivell cultural .
13 de setembre de 2017 18:00h 2a Comissió de seguiment, i fixem dates per la
participació ciutadana.
Eduard Fenoy respon que li agradaria fer un itinerari a peu pel municipi, a les visites de
setembre i octubre, que a vegades sobre un plànol no es poden veure.
S’aixeca la sessió a les 20:00h.
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