ACTA DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT POUM 2017/03
Data: 13 de setembre de 2017
Caràcter: Ordinària
Convocatòria: Casa Consistorial
Hora d’inici: 19:00 hores
Hora de finalització: 21:00 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. Vicente Javier Moliner Bayo – EBET
Secretària-interventora
4. Sra. Maria Zoraida Palao Valverde
Tècnics
5. Sr. Òscar Bernat, arquitecte
6. Sr. Eduard Fenoy, arquitecte
7. Sr. Marc Majós, politòleg (INDIC)
Assistents entitats:
8. Plataforma Salvem el Bruc - 1 rep, Josep M. Pedrosa
9. AAVV BR- 1 rep, Pere Cutillas
10. AAVV Masies de la Guàrdia - 1 rep, Jordi Correro
11. Comerciants i restauradors - 1 rep. Joan Jorba
12. Indústria- 2 rep., Andreu De la Mano, Carlos Garcia
No assistents
Sr. Pau Rovira Selga – PDeCAT, CE POUM, (presenta excusa)
AAVV Montserrat Parc - 1 representant, Rafel Galvan (presenta excusa)
ADF
Cultura
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 de Seguiment, per tractar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria:
1. Explicació del contingut del Programa de participació Ciutadana del POUM.
El Sr. Eduard Fenoy, arquitecte, fa exposició del Programa de participació Ciutadana, on es fa especial
esment a l’article 22 del Decret Legislatiu 305/2006 de juliol de 2006, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme, i l’article 105.2 que determina que l’aprovació i publicació del programa de
participació ciutadana és obligatòria en el cas de formulació o revisió del pla d’ordenació urbanística
municipal, i es pot acordar prèviament o simultàniament a la publicació de l'avanç del pla.
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Es detalla l’objectiu del Programa de Participació Ciutadana, que és triple:
1. Facilitar la informació del POUM a tota la ciutadania.
2. Promoure la participació activa de la ciutadania formulant suggeriment i propostes.
3. Respondre les propostes i les al·legacions de la ciutadania
També s’expressa de manera concreta, les accions d'informació i comunicació: Campanya de
difusió i comunicació, Exposició gràfica, Web de l'ajuntament.
Així com també es detallen els canals de participació: Presencials (Comissió de Seguiment,
Conferències , Jornades de Participació), i Telemàtics.
S’expressa la planificació de les conferències, i les sessions de les jornades de participació ciutadana.
En especial es concreta que la 3a conferència, és per presentar als veïns les propostes de l'Avanç del
POUM, el que és una recollida de tots els punts.
Es fa referència a què els elements previs d’organització de les jornades, són una sorpresa fins a
l’últim moment , per saber qui ve, pel que no es pot calcular la quantitat de persones que assistiran.
Hi ha descripció de l’esquema del procés: Presentació i informació, deliberació i tancament.
El resum de les aportacions servirà com a document per confeccionar l'enquesta que es repartirà
posteriorment per tot el municipi.
El resultat de l'enquesta i el resum de les jornades servirà a l'equip redactor per elaborar la proposta
de l'Avanç de POUM, que s’exposarà públicament.
Hi haurà flexibilitat en terminis, i a les Comissions de Seguiment, es poden anar fixant les dates.
Josep Maria Pedrosa (Plataforma Salvem El Bruc) intervé i manifesta que la nova proposta, no varia
gaire de l’anterior.
En concret demana esmena de la Pàgina 7, en relació a què la Comissions de Seguiment, no té
capacitat decisòria, cal determinar les funcions de les Comissions de Seguiment. També cal concretar
quin són els grups de treball, la redacció no és prou clara.
Eduard Fenoy intervé i manifesta, que s’esmenarà com expressa el Sr. Josep Maria Pedrosa
(Plataforma Salvem El Bruc), i proposa posar el que hi ha a la normativa.
Josep Maria Pedrosa (Plataforma Salvem El Bruc) intervé i manifesta que en relació a l’enquesta: No
es concreta si és avanç o després, i a més es fa referència a què les antigues enquestes, van tenir un
cost econòmic, per saber si hi ha algun ús.
Josep Maria Pedrosa (Plataforma Salvem El Bruc) intervé i manifesta que la jornada de participació
núm. 2 Usos del sòl, inclou un parèntesi (creixement urbanístic) que proposa eliminar-ho, per
interpretacions ambigües.
Eduard Fenoy intervé i manifesta, que no hi ha problema en eliminar parèntesi.
Laura Mañas (CE POUM) intervé i manifesta, que en relació a les enquestes del mandat anterior, hi ha
un resultat total, no hi ha resultats numèrics.
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El Sr. Marc Majós, politòleg (INDIC), intervé i manifesta, que pel que fa al concepte de l’enquesta, ens
agrada més el presencial, en funció dels resultats que surtin sorgirà l’enquesta, que cal fer una síntesi,
per fer-ho extensible a la resta de població.
Creiem més en el diàleg, el qüestionari sorgirà després per no donar qüestionari pesats.
Enric Canela, Alcalde-President, intervé i manifesta, que considera adequat determinar les funcions
de la Comissió de Seguiment.
Pel que fa a l’enquesta, si es fa després pot servir per endreçar.
En relació a les enquestes del mandat anterior, que es va fer l’altre vegada, era un treball molt dirigit,
i el resultat també va ser dirigit, pel que no poden servir de base.
Li podem donar utilitat, com antecedent.
La tabulació no hi és.
Josep Maria Pedrosa (Plataforma Salvem El Bruc) intervé i manifesta que avanç o després, però abans
del debat, crec que l’equip redactor ho pot fer. Recollir què és el preocupa a la vila, però no fer un
temari extens.
El Sr. Marc Majós, és més partidari d’enquesta de recollida. Però no deixaria de banda la idea de
recollir idees a l’inici. Costa molt, la participació de la gent.
Laura Mañas (CE POUM) intervé i proposa fer una pregunta oberta.
El Sr. Marc Majós, politòleg (INDIC), intervé i manifesta, que li sembla correcte una pregunta oberta.
Que amb la població cal un llenguatge planer. Com per exemple per a definir el Model de municipi,
per a definir què vol dir “model” , caldrà ser més planer, com Quin poble vols?
Es pot realitzar a través de la pagina web.
El Sr. Enric Canela, Alcalde-President, intervé i manifesta, que al Butlletí Municipal, es pot adjuntar
una fulla per omplir-la i presentar-la a l’OAC.
Eduard Fenoy intervé i manifesta, que a algun municipi ha funcionat, sobretot per la gent gran.
Enric Canela, Alcalde-President, intervé i manifesta, que també es va fer pel Timbaler, i va funcionar i
l’entrega es podia fer presencial i a la pàgina web.
Josep Maria Pedrosa (Plataforma Salvem El Bruc) intervé i demana enquestes sectorials.
Representació de les diferents entitats. També demana explicació d’un tema, i deixar un termini per a
tornar a discutir.
El Sr. Marc Majós, politòleg (INDIC), intervé i manifesta, que d’acord amb l’experiència aquest sistema
no funciona, perquè esgotes a la població.
Laura Mañas (CE POUM) intervé i manifesta, planteja la possibilitat de poder tenir el material,
prèviament.
El Sr. Marc Majós, politòleg (INDIC), intervé i manifesta, que li sembla correcte, planteja 1 setmana
abans.
2. Explicació del contingut del Pla de Treball.
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Eduard Fenoy intervé i exposa, que cal analitzar el Pla de Treball, d’acord amb la documentació
presentada als plecs.
Hi ha molta documentació que cal analitzar. Cal fer cronograma.
3. Informació dels Índex de les diferents sessions de les Jornades de Participació
Ciutadana:
1. Primera jornada: Model de municipi.
Introducció de l’equip redactor (Eduard Fenoy i Mireia Salvans i INDIC)
1.1 Preexistències del Bruc.
1.1.1 Formació històrica del municipi.
1.1.2 Anàlisis de les edificacions existents.
1.1.3 Anàlisis del territori.
1.1.4 Anàlisis del patrimoni i dels elements culturals del municipi.
1.2 Altres models similars de municipis.
1.2.1 El cas de Sant Salvador de Guardiola.
1.2.2 El cas de Mura.

Saber d’on surts, d’on vens, si hi ha territori històric. L’adequat perquè la gent no digui que es volguí
fer extensiu.
Normativament, també ha condicionat el model de municipi.
La particularitat, que una part important està integrada al parc. Això configura un model.
Cal analitzar relleu, torrents, proximitat amb la comarca.
A vegades ens hem trobat amb la problemàtica que al límit del poble està al costat del Parc.
També és un model de vida.
En relació als plànols, nosaltres pensem que tothom els entén, però cal explicar-los molt bé, veure les
diferents extensions.
2. Segona jornada: Usos del sòl.
Introducció de l’equip redactor (Eduard Fenoy i Mireia Salvans i INDIC)
1.3 Usos del Bruc.
1.3.1 Sòl urbà i els seus tipus.
1.3.2 Sòl urbanitzable i els seus tipus .
1.3.3 Sòl no urbanitzable i els seus tipus.
1.3.4 Estudi demogràfic actual i projeccions de futur.

Els tipus que hi ha al Bruc.
Els usos són molt important, només tenien la tendència de créixer, créixer i no es definia dels
equipaments privats.
Però, també cal parlar del teixit.
Hi ha carrers on no es pot posar aparcament, només botigues. Usos del sòl.
Si vinguessin pagesos, urbanitzacions.
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S’han d’analitzar els solars buits.
3. Tercera jornada: Equipaments i Espais Lliures.
Introducció de l’equip redactor: (Eduard Fenoy i Mireia Salvans i INDIC)
1.4 Preexistències del Bruc.
1.4.1 Anàlisis dels equipaments existents.
1.4.2 Anàlisis dels sols qualificats d’equipaments i encara lliures d’edificació.
1.4.3 Anàlisis dels Espais Lliures existents.
1.4.4 Anàlisis dels Espais Lliures qualificats d’equipaments i no utilitzats.
1.5 Exemples.
1.5.1 Conjunts equipamentals bàsics. El cas de Callús.

Estudi 2013 equipaments i espais lliures, i està força bé. Quantitat equipaments i espais lliures estan
per sobre de la ràtio.
Equipament, potser hi faltarà algun, com l’escola. Sanitari.
Espais lliures
4. Quarta jornada: Mobilitat.
Introducció de l’equip redactor (Eduard Fenoy i Marc Fenoy i INDIC)
1.6 Tipus de mobilitat en el Bruc.
1.6.1 Eixos intermunicipals: A-2 i vies laterals, la N-IIa, la NIIz.
1.6.2 Xarxa municipal: la N-IIa, la NIIz, B-111, BP-1101, BV-1104
1.6.3 Xarxa bàsica de camins.
1.6.4 Eixos cívics
1.6.5 Camins per anar a passejar
1.6.6 Camins per bicicleta
Vials, eixos cívics
Carrers per anar més a poc a poc.
5. Cinquena jornada: Comerç, industria i turisme.
Introducció de l’equip redactor (Eduard Fenoy i Joan Angelet i INDIC)
1.7 Preexistències del Bruc.
1.7.1 Activitats econòmiques en sol urbà residencial.
1.7.2 Activitats econòmiques en sol urbà industrial.
1.7.3 Activitats econòmiques en sol no urbanitzable.
1.7.4 L’activitat turística.
1.7.5 Les activitats artesanals: ceràmica, alimentaries, esportives,.
El ponent és una persona experta en temes de l’indústria i turisme, i comerç.
6. Sisena jornada: Medi ambient, agricultura i ramaderia.
Introducció de l’equip redactor: (Eduard Fenoy i Josep Illa i INDIC)
1.8 Preexistències del Bruc.
1.8.1 Anàlisis dels camps agrícoles actuals.
1.8.2 Anàlisis de les explotacions ramaderes actuals.
1.8.3 Anàlisis de les masies, cases rurals i altres edificacions en sol no urbanitzable.
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1.8.4 Anàlisis dels elements protegits.
1.9 Els municipis de l’entorn.
Quins pagesos hi ha al municipi.
Subvencions, projecte LIFE
Tenir a totes les jornades els plànols, per tal que sigui més il·lustratiu per la gent.
Josep Maria Pedrosa (Plataforma Salvem El Bruc) intervé i manifesta que hi ha una idea molt reduïda,
com a mesura de consens.
En la mesura que es va fent cadascuna de les jornades, que si es desborda, sol·licita que es puguin
fer extensibles, per d’aquí a 15 dies. Que les dates no siguin tant tancades.
Reitera el tema cultural, dins d’equipament i espais lliures.
Enric Canela, Alcalde-President, intervé i manifesta, que s’intercalarà la Comissió de Seguiment,
s’anirà definint.
La primera jornada és posar-ho a prova.
El Sr. Marc Majós, politòleg (INDIC), en relació a la Comissió de Seguiment, en algun hem de portar el
resultat de l’altre, hi ha temes que es connecten.
Estat de la vorera no entra al POUM, manteniment no és POUM, és un instrument de planejament
urbanístic.
Enric Canela, Alcalde-President, intervé i manifesta, publicarà Butlletí Municipal el 16-20 octubre,
tenim oportunitat de fer difusió. Pot ser un dossier, tríptic, és el moment de valorar.
Es proposen les següents dates:
10/10 Comissió de Seguiment.
27/10 Primera jornada: Model de municipi.
08/11 Comissió de Seguiment.
17/11 Segona jornada: Usos del sòl.
15/12 Tercera jornada: Equipaments i Espais Lliures.
4. Informació de l'estat dels treballs d'Anàlisis i Diagnosi de l'Avanç del POUM.
S’ha comentat amb els altres punts.
I no havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió essent les 21:00 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 d’octubre de 2017.
La Secretària-interventora,
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