ACTA DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT POUM 2018/02
Data: 14 de febrer de 2018
Caràcter: Ordinària
Convocatòria: Casa Consistorial
Hora d’inici: 18:00 hores
Hora de finalització: 20:00 hores
Assistents Comissió Especial POUM:
1. Sra. Laura Mañas Rial – BV-ERC-AM
2. Sr. Vicente Javier Moliner Bayo – EBET
Secretària-interventora
3. Sra. Maria Zoraida Palao Valverde
Tècnics
4. Òscar Bernat (arquitecte municipal).
5. Sr. Eduard Fenoy, arquitecte
Assistents entitats:
6. Plataforma Salvem el Bruc - 1 rep, Josep M. Pedrosa
7. Indústria-., Andreu De la Mano, Carlos
8. Pere Cutillas (AAVV BR)
No assistents
Sr. Enric Canela Vallès - BV-ERC-AM, (presenta excusa)
Sr. Pau Rovira Selga – PDeCAT (presenta excusa)
AAVV Montserrat Parc - 1 representant, Rafel Galvan (presenta excusa)
ADF
Cultura
AAVV Masies de la Guàrdia
Comerciants i restauradors
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.
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S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta núm. 1/2018, de 17 de gener
2. Resum de la 3a jornada de participació ciutadana: Equipaments i Espais Lliures.
De la jornada es destaquen els següents conceptes:
Equipaments educatius
La Sra. Laura Mañas (CE POUM) explica el projecte de modificació Escola El Bruc.
El Sr. Òscar Bernat (arquitecte), també fa aclariments en relació al Projecte de l’Escola El Bruc.
Equipaments culturals
La Sra. Laura Mañas (CE POUM) explica el projecte de Reforma del casal Familiar, que donarà lloc a
un espai de teatre, i a baix hi ha una sala. 35 anys ampliable quan es fan inversions.
El Sr. Eduard Fenoy explica que l’Equipament privat, igual cementiri també és clau privada.
El Sr. Eduard Fenoy explica que en relació al Casal d’avis, també va haver-hi manifestacions.
La Sra. Laura Mañas (CE POUM) explica que el Casal d’avis també es reubica al nou casal familiar.
El Sr. Eduard Fenoy manifesta hi ha dos sectors d’equipament discontinu, es podria unificar.
Equipaments esportius
La Sra. Laura Mañas (CE POUM) explica el projecte de la pista descoberta.
El Sr. Òscar Bernat (arquitecte) manifesta que la pista descoberta enclavada al costat dipòsit d’aigua,
pel que no pot ampliar-se. La pista si ha de ser coberta, allà no pot ser el seu emplaçat ideal.
El Sr. Òscar Bernat (arquitecte) manifesta que hi ha possibilitat en l’espai confinant, on estava antiga
escola.
El Sr. Eduard Fenoy manifesta que aleshores es canvia la clau, com a SU.
La Sra. Laura Mañas (CE POUM) explica que la pista coberta està bastant reclamada. El que
interessaria a la piscina, s’aparca a la pista de futbol, que s’utilitza per córrer, pel que l’aparcament
s’ha de fer.
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El Sr. Vicenç Moliner, manifesta la necessitat en relació a l’aparcament caravanes.
El Sr. Eduard Fenoy manifesta que és Serveis de Mobilitat, no és equipament. Amb un Pla de
Mobilitat, es pot definir.
Que és interessant veure com es mou la gent entre els aparcaments dissuasoris, la unió per carretera.
El Sr. Eduard Fenoy manifesta que a Montserrat Parc, el bloc de piscina no es fa servir.
La Sra. Laura Mañas (CE POUM) manifesta que hem fet els deures i hem demanat ajuda a la DIBA.
El Sr. Eduard Fenoy manifesta que a Can Pascual. També hi ha la dicotomia de Dalt i de Baix,
El Sr. Pere Cutillas (AAVV BR) manifesta que també s’ha plantejat posar un supermercat, però amb
les dades que tenim actualment, el creixement esperable, ni per molt es podia esperar un creixement.
Que li preguntin al CONSUM li costa tenir en estoc. El que es demana un camí de bicicletes, que no el
faci anar per mig de la muntanya.
La Sra. Laura Mañas (CE POUM) explica que hi ha un projecte de persones i bicicletes.
El Sr. Eduard Fenoy pregunta si és el camí que hi ha al costat de la via.
El Sr. Pere Cutillas (AAVV BR) manifesta que sí, els camins per interior no són accessibles.
El Sr. Eduard Fenoy manifesta que es pot realitzar amb l’ordenació del sector.
El Sr. Òscar Bernat (arquitecte) manifesta que la tipologia edificatòria que es plantejava, ordenació
proposada però no aprovada, hi ha molta feina a fer.
La Sra. Laura Mañas (CE POUM) explica que una part dels propietaris del Sector 3.2 ens van venir a
veure abans d’iniciar les comissions de seguiment del POUM.
El Sr. Eduard Fenoy manifesta que en relació al CAP millor que estiguin tots junts, Casal d’Avis...
Pensant a llarga durada.
El Sr. Òscar Bernat (arquitecte) manifesta que el CAP no reuneix els requisits desitjables, però és
complexe.
La Sra. Laura Mañas (CE POUM) explica que s’estan realitzant modificacions des del Departament de
Salut.
El Sr. Pere Cutillas (AAVV BR) manifesta que el nou model CatSalut, s’allunya molt del que tenim
avui en dia. Avui dia la persona que més va al CAP és la gent gran. Noves generacions han nascut
amb les noves tecnologies. S’incrementen els equipaments sociosanitaris. La rehabilitació grupal.
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El Sr. Eduard Fenoy manifesta que també hi ha preocupacions en relació a la deixalleria
La Sra. Laura Mañas (CE POUM) explica que la tindrem mòbil.
El Sr. Vicenç Moliner, manifesta que hi ha dos aparcament nous. Està molt millor ubicat a Mas Grau. El
Sr. Òscar Bernat (arquitecte) manifesta que a Bruc de Dalt, no hi ha aparcament dissuasori, però si
que hi ha problema d’aparcament, però entre els veïns es solucionen.
El Sr. Eduard Fenoy manifesta que tots aquests elements es manifesten al Pla de Mobilitat.
Espais lliures
El Sr. Eduard Fenoy manifesta que es va posar un relleu del Projecte Parc Torrent de l’Illa de Martí
Franc, que es va fer fa 10 anys, aproximadament.
El Sr. Vicenç Moliner, manifesta que hi ha valoracions que són com la carta als reis, com fer un CAP
que seria molt gran en un municipi de 2.000, un gran equipament esportiu. Estaria bé una perspectiva
més realistes.
El Sr. Eduard Fenoy manifesta que és complexe donar interpretacions certes, perquè hi ha
equipaments que depenen d’altres organismes, com els educatius, que al final qui mana és
Generalitat.
El Sr. Vicenç Moliner, manifesta que s’està fent cert esforç, d’aproximar a la participació ciutadana a
una perspectiva més realista.
El Sr. Eduard Fenoy manifesta que això ja ho va comentar el Marc, la participació ciutadana ha de ser
lliure. Aquest treball d’aproximar a la realitat serà amb la devolució.
A la sessió de retorn ho farem. Hem vist que d’equipaments tindrem una àrea gran que no sabem
com quedarà, perquè cal un pla director.
Possibilitats d’espais, privats i públics.
3. Esquema de la propera sessió de participació ciutadana, 4a jornada: Mobilitat.
El Sr. Eduard Fenoy manifesta que es tractaran els següents temes:
1. Xarxa viària municipal. A cada sessió ens parlen d’aparcaments, també es tractaria de veure

AJUNTAMENT DEL BRUC C/ Bruc del Mig, 55 08294 El Bruc Tel: 93 771 00 06 Fax: 93 771 04 50 e-mail: bruc@diba.cat
C.I.F: P0802500I

A-2, variants de l’A-2.
El Sr. Òscar Bernat (arquitecte) manifesta que en relació a la Cartografia, hi ha modificacions a l’A-2,
els documents que hi ha són esborranys no són definitius.
La Sra. Laura Mañas (CE POUM) explica que en relació a la mobilitat, es tracta d’un Estudi de
mobilitat, comptatge de vehicles, vianants.
El Sr. Vicenç Moliner, manifesta que almenys a nivell informatiu.
La Sra. Laura Mañas (CE POUM) explica que la Modificació autovia, recurs conjuntament amb
Castellolí i Collbató a la DIBA, per a fer estudi de freqüències de l’Hispano-Igualadina.
El Sr. Eduard Fenoy manifesta que en relació a la comunicació de veïns, de Bruc de Dalt a Bruc de
Baix, carrils bici, que una mica ha anat sorgint.
Dibuixem un carril bici, ampliant l’espai de cessió per a vials.
2. Estat d’urbanització dels vials
El Sr. Òscar Bernat (arquitecte) manifesta que si que hi ha algun vial nul si que s’ha modificat, o
carrer sencer que ha canviat.
Cal contrastar-ho amb cartografia amb plànol de vorada, zones on hi ha asfalt,
El Sr. Eduard Fenoy manifesta que moltes vegades hi ha llocs que passa pel mig calçada. Si la
freqüència de cotxes és mínima, cal que tingui la mateixa clau que un carrer molt transitat?
La Sra. Laura Mañas (CE POUM) explica que que a l’estudi de mobilitat, cal posar-ho en una única
direcció, que ens va sobtar molts.
El Sr. Eduard Fenoy manifesta que hauria de fer-se pensaments de transversalitat.
El Sr. Pere Cutillas (AAVV BR) manifesta que és un poble molt llarg, si no solucionem l’únic espai que
podem créixer a l’ample. Perquè a l’esquerra està autovia.
El Sr. Eduard Fenoy manifesta que col·locació estratègica d’equipaments, i accedir que el nucli sigui
viu, comerços.
La Sra. Laura Mañas (CE POUM) explica que Bruc de Baix també es plantegen possibilitat de vials,
perquè no hi ha espai, has d’anar pel mig del carrer.
El Sr. Eduard Fenoy manifesta que Torrent de l’Illa, dóna la possibilitat d’accedir al nucli del poble.
La Sra. Laura Mañas (CE POUM) explica que hi ha el plantejament d’aparcament al mig del Torrent de
l’Illa.
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El Sr. Eduard Fenoy manifesta que hi ha lògica, perquè si dones més accessibilitat al nucli urbà, per
tal que hi haguès accès al comerç.
El Sr. Òscar Bernat (arquitecte) manifesta que dilluns 19/02 tenen reunió Fomento, amb els tècnics en
relació a les alternatives que vam plantejar.
El Sr. Eduard Fenoy manifesta que amb l’aprovació inicial es dona trasllat per als informes sectorials,
on també cal enviar-ho a Fomento, que ens diran on han d’introduïr carretera.

El Sr. Andreu De la Mano (Indústria) planteja la sortida del polígon: Mobilitat al polígon
La Sra. Laura Mañas (CE POUM) explica que també s’està lluitant pels accessos entre Bruc Residencial
i Bruc del Mig.

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 vint-i-sis de febrer 2018.
L’Alcalde,

La Secretària-interventora
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