ACTA DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT POUM 2017/05
Data: 15 de novembre 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
Assistents entitats:
7. Plataforma Salvem el Bruc - 1 rep, Josep M. Pedrosa
8. Comerciants i restauradors - 1 rep. Joan Jorba
9. 10. 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
AAVV BR (presenta excusa)
AAVV Masies de la Guàrdia
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. 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. 4/2017, de 18 d’octubre.
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2. Resultats de la primera sessió:
GRUP 1: ESCENARI A EVITAR
L’escenari a evitar estaria caracteritzat per:
Usos del sòl:
- Manca de sòl públic: que en un futur proper no hi hagi sòl públic per cobrir les necessitats de la
població a nivell d’equipaments.
- Pèrdua de sòl per a ús industrial: que per efecte de l’ampliació de l’A2 es perdi sòl industrial.
- Que hi hagi un creixement urbanístic descontrolat.
- Que hi hagi zones aïllades com ara Mas d’en Grau.
Equipaments i espais lliures
- Que desapareguin o es perdin els equipaments educatius com ara l’escola bressol o l’escola de
primària.
- Que hi hagi un deteriorament dels equipaments culturals i esportius.
- Que es perdi la visió de Montserrat per la manca d’espais lliures.
Medi ambient, agricultura i ramaderia
- Que hi hagi una manca de protecció del territori.
- Que el territori que actualment està protegit de Montserrat no augmenti el seu nivell de protecció.
Comerç, indústria i turisme
- Que no hi hagi serveis bàsics als nuclis residencials.
- Que hi hagi pèrdua de terreny industrial.
- Que s’instal·lessin indústries contaminants en el poble.
- Que hi hagi un excés de turisme.
Mobilitat
- Que es produeixin impactes negatius per efecte de l’ampliació de la A2.
- Problemes de contaminació acústica i de l’aire per un augment del trànsit.
- Que els nuclis de població no estiguin ben comunicats i no es pugui anar a peu o en bicicleta.
GRUP 2: ESCENARI DESITJAT
L’escenari desitjat estaria caracteritzat per:
Usos del sòl
- Manteniment del sòl urbanitzable vigent, de manera que no es prevegin nous espais de creixement.
- Mantenir els espais lliures entre els nuclis urbans de manera que no es compacti tot i es pugui
gaudir de l’actual fesomia del paisatge.
- Que els nous habitatges que es puguin construir ho facin amb criteris de sostenibilitat, tant pel que
fa al seu disseny i construcció com pel que fa al consum energètic.
Equipaments i espais lliures
- Que hi hagi equipaments en els diferent nuclis de manera que es promogui la cohesió social.
- Modernització dels equipaments existents.
- Millora de l’espai del poliesportiu.
- Crear un centre d’interpretació del Parc natural.
- Potenciar els espais de lleure a l’entorn del torrent.
Medi ambient, agricultura i ramaderia
- Ampliació del parc natural i la seva zona protegida.
- Potenciar l’agricultura i la ramaderia ecològica.
- Limitar el trànsit rodat en zones protegides.
- Gestió dels abocaments i residus i preveure que no hi hagi nous abocaments incontrolats.
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Comerç, indústria i turisme
- Que només hi hagi indústries netes a la zona industrial.
- Que en els nuclis urbans només hi hagi activitats artesanals no molestes pels veïnat.
- Potenciar oficis artesanals a través d’un centre de producte local.
Mobilitat
- Disposar d’itineraris senyalitzats per la muntanya.
- Mantenir els camins rústics, ben cuidats i connectats.
- Disposar de parades de bus als laterals de l’autovia.
El Sr. Josep Maria Pedrosa (Plataforma Salvem El Bruc) intervé i manifesta que la redacció de la
recollida no és del tot correcte.
El Sr. Joan Jorba (Comerciants i restauradors) manifesta la part maca del Bruc són els espais lliures,
punts verds, és la característica del Bruc.
El Sr. Josep Maria Pedrosa (Plataforma Salvem El Bruc) intervé i manifesta que no cal tapar finestres
quan es pot urbanitzar amb un bon vial.
El Sr. Eduard Fenoy intervé i manifesta, s’haurà d’elaborar les propostes més detallades, en tot cas
amb Energies renovables, dipòsit d’aigua de tot el que es recull coberta...
El Sr. Òscar Bernat, manifesta que amb la Geotermia en el salt no arriba als estàndards mínims.
El Sr. Eduard Fenoy intervé i manifesta, que amb la caldera geotermia, no tires cap punt
d’escalfament, tota la calefacció la reaprofites.
El Sr. Òscar Bernat, manifesta que el ventall ha de ser suficient obert, perquè el particular pugui
seleccionar.
El Sr. Joan Jorba (Comerciants i restauradors) manifesta que hi ha d’haver-hi una mica de connexió
amb el parc natural, buscar energies renovables.
El Sr. Òscar Bernat, manifesta que a vegades amb les plaques fotovoltaiques.
El Sr. Eduard Fenoy intervé i manifesta, que cada vegada més s’han de complir unes fitxes per a
determinar quan hi ha plaques.
Josep Maria Pedrosa (Plataforma Salvem El Bruc) intervé i manifesta que la participació va ser una
mica minsa.
La Sra. Laura Mañas (CE POUM) intervé i proposa accions a diferents nivells, compromís de trucar a
les entitats, també perquè facin difusió dins dels socis. També necessitem de la vostra col·laboració,
formeu part de la Comissió de Seguiment. És més a través de la gent.
El Sr. Eduard Fenoy intervé i manifesta, que és una setmana estranya. Escoles, comerços.
El Sr. Rafel Galván manifesta que potser amb una tirada més petita dels cartells grans, que cadascú
expliqui al seu entorn de donar-li el valor que té.
El Sr. Eduard Fenoy intervé i manifesta, que el boca-boca és important. El desitjable seria de 30 o 40
persones. Contra més gent, més gent ho sentirà seu.
El Sr. Josep Maria Pedrosa (Plataforma Salvem El Bruc) intervé i proposa passar la jornada 3.
Equipaments i espais lliures del 15/12 al gener del 2018.
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La Sra. Laura Mañas (CE POUM) intervé i manifesta que cal esbrinar les característiques de perquè no
ha vingut la gent, què els interessa.
El Sr. Enric Canela Vallès, Alcalde, manifesta que a la sessió de devolució, cal convidar la gent a venir.
El Sr. Josep Maria Pedrosa (Plataforma Salvem El Bruc) intervé i manifesta que cal fer repetició
Es concreten les següents dates:
Sessió devolució 13/01 a les 11:00h a Montserrat Parc
5-CS 17/01 a les 18:00h
3- jornada 26/01: Equipaments i espais lliures.
3. Explicar el preàmbul de la Sessió: Usos del Sòl.
Queda per a la següent reunió.
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 quinze de gener 2018.
L’Alcalde,
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Enric Canela
Vallès
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