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Programa electoral Bruc Viu!
acord municipal amb ERC

Les eleccions municipals ens porten a triar com volem que sigui
governat el nostre poble i a quines persones donem la nostra confiança
per fer-ho. Es tracta d’un exercici democràtic de drets i també d’una
responsabilitat que tenim envers la societat en la que vivim.
Els veïns i veïnes que formem part del grup Bruc Viu-ERC us presentem
aquest programa. A partir de l’acció de govern dels darrers 4 anys, de la
renovació de l’equip i de la il·lusió, us oferim:

• Projectes i eixos de treball que volem continuar impulsant
• Aspectes que cal millorar
• Nous projectes que pensem que són necessaris per donar
resposta als reptes socials, econòmics, energètics i
mediambientals actuals i futurs.

El nostre programa de govern s’estructura al voltant de les idees bàsiques següents:
• Apostem per un Bruc Viu, no volem un poble dormitori.
• El Bruc ha de ser un entorn comunitari que contribueixi a atendre les necessitats de
totes les persones que hi convivim, especialment les de la infància, la joventut, la gent
gran i aquelles persones en situació de vulnerabilitat.
• El Bruc com a espai social, cultural, educatiu, de serveis i productiu.
• Continuarem obrint l’Ajuntament. Apostem per una acció de govern municipal basada
en el diàleg, el respecte, la responsabilitat, la transparència i el retiment de comptes.
• Defensem la titularitat pública municipal de serveis bàsics per a la comunitat amb
una gestió eficaç, responsable i transparent.
• Compaginarem el desenvolupament de noves iniciatives econòmiques amb la cura
del seu entorn natural. Veiem la natura com una font de benestar i, al mateix, com una
aliada en el desenvolupament econòmic del Bruc.
• Ens hem de preparar, com a poble i com a famílies, per afrontar la transició energètica.
L’aposta per les energies renovables, l’eficiència i l’estalvi energètic ha de guiar el
procés de canvi dels propers anys.
• Farem nostres els reptes i les oportunitats que ens planteja la societat de la informació
i la comunicació de forma que aprofitem les seves possibilitats. I ho farem sense
perdre de vista la dimensió humana de les relacions personals.
• El poble ha de ser un entorn agradable per viure i passejar. Millorarem la neteja
municipal de carrers i el manteniment dels espais públics amb la corresponsabilitat i
civisme dels veïns.
Hem organitzat el programa de govern en els següents àmbits temàtics:
1. Serveis a les persones: educació, cultura, gent gran, infància, joventut, esports,
cohesió social i societat de la informació, pàgina 4.
2. Urbanisme, medi ambient, mobilitat i transició energètica, pàgina 8.
3. Promoció econòmica i turisme, pàgina 11.
4. Participació, transparència i bona administració, pàgina 14.
5. Gestió interna de l’Ajuntament i Hisenda municipal, pàgina 15.
6. Projectes estratègics, pàgina 17.
I trobareu les accions classificades de la següent manera:
C Accions iniciades durant la legislatura 2015-2019 en continuïtat o pendents de
finalitzar (programa 2015).
N Noves accions (programa 2019).
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Educació i joventut
C Escola: Executarem el projecte de rehabilitació i ampliació de l’escola finançat per
la Generalitat de Catalunya. Tindrem una escola moderna amb un pavelló esportiu.
C Escola Bressol: Mantindrem el projecte d’una escola oberta a les famílies, de
qualitat, participativa i responsable. Continuarem amb la política municipal de preus
públics i d’ajudes econòmiques.
C AMPES, equips docents, biblioteca i entitats socials: Seguirem treballant amb els
agents educatius per impulsar relacions col·laboratives. Apostem per potenciar un
entorn educatiu de poble.
N Prevenir l’assetjament: Elaborarem un protocol municipal, articulat amb la
normativa escolar, per contribuir a prevenir situacions de bullying i assetjament sexual
i actuar contra elles. Impulsarem activitats formatives en models de relacions sexoafectives igualitàries, lliures, no violentes i segures.
C Activitats extraescolars: Donarem suport a les AMPES en la gestió i promoció
d’activitats extraescolars, casals d’estiu i altres iniciatives educatives i de lleure.
N Escola de música: Crearem beques per estudiar música i altres disciplines
artístiques i mantindrem el suport a l’escola de música.
C Esplai: Seguirem donant suport a la creació d’un esplai com a espai de trobada i
d’educació en el lleure per a la infància i la joventut.
C Punt jove: Mantindrem el punt jove com a espai de creació i generació d’activitats,
acompanyant la iniciativa dels joves.
C Biblioteca: Continuarem vetllant pel bon funcionament de la biblioteca del Bruc
i finalitzarem la seva ampliació amb la nova sala d’estudi. Impulsarem els clubs de
lectura i les activitats que fomentin la lectura.

Gent gran

Serveis a les persones:

educació, cultura, gent gran,
infància, joventut, esports, cohesió
social i societat de la informació

C Aula de gent gran: Continuarem potenciant l’aula de gent gran com a espai de
trobada i aprenentatge. Seguirem col·laborant amb les entitats en l’organització
d’activitats culturals, lúdiques i participatives.
C Serveis de proximitat: Mantindrem i impulsarem els serveis i activitats de salut,
lleure i atenció per a les persones grans. Apostem per fomentar la seva autonomia i
l’accés a les tecnologies de la informació.
C Activitats intergeneracionals: Seguirem promovent les activitats que faciliten el
diàleg entre generacions. Iniciarem una activitat de gent gran que es desenvolupi a
l’escola bressol.

Les persones som el centre de la gestió municipal. Aquestes són les propostes que
presentem:
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Esport
C Visió social: Promocionarem l’esport per fer salut i com a element de cohesió
social.
N Pista coberta: Construirem una nova pista coberta a la part nord de la zona
esportiva.
C Zona esportiva: Prenent com a referència el procés de participació ciutadana,
redefinirem tota la zona per potenciar la piscina, els altres equipaments i obrirem
l’espai a noves activitats lúdico-esportives.

C Espais municipals: Mantindrem el funcionament d’espais oberts per al seu ús per
part de la ciutadania.
N Parcs infantils: Elaborarem un pla per tal de millorar-los i sistematitzar-ne el
manteniment.

Cultura
C Programació cultural: Continuarem impulsant programes culturals que recullin les
aportacions i inquietuds que transmeten les entitats del poble. Volem que la cultura
arribi a tothom.

C Escalada: Mantindrem l’aposta per la pràctica de l’escalada, el rocòdrom i les
activitats de muntanya dins dels criteris de protecció de la natura. Promourem El Bruc
com a referent dins el món de l’escalada.

C Difusió d’activitats: Millorarem la difusió de les activitats culturals, esportives i
festives del Bruc a la premsa local i comarcal. Mantindrem i millorarem la difusió de
l’agenda cultural mensual.

Salut, dependència i cohesió social

C Història i patrimoni local: Mantindrem les línies de treball i la publicació de temes
d’interès local, així com les accions que permeten donar a conèixer el patrimoni
cultural del Bruc. Conservarem el patrimoni com hem fet amb les pintures de l’església.

C Servei mèdic i de pediatria: Continuarem treballant per garantir que el poble tingui
el servei de salut que li cal. Lluitarem per no perdre cap servei.
C Servei d’atenció domiciliària: Mantindrem el desplegament actual del servei
d’atenció domiciliària.

N Relacions de col·laboració entre entitats: sempre que les entitats vulguin,
fomentarem relacions de col·laboració entre elles per tal de compartir recursos
econòmics i materials i crear sinèrgies entre els seus membres.

C Urgència social: Mantindrem un fons econòmic per atendre situacions
d’emergència social i pobresa energètica.

C Activitat musical: Continuarem promocionant la música com a riquesa personal i
col·lectiva.

C Ajudes directes: Continuarem utilitzant la targeta moneder com ajuda directa a les
persones que es troben en situació de necessitat.

C Cultura popular: Mantindrem el suport a les entitats que desenvolupen activitats
vinculades amb les tradicions i la cultura popular com a riquesa que cal preservar.

Seguretat

C Festes locals: Donarem a conèixer les festes locals i promourem el diàleg i el treball
col·lectiu perquè les festes enriqueixin a tots els vilatans. Preseverarem l’origen de les
festes del Bruc i estudiarem formats innovadors que les complementin.

C Prevenció d’incendis: Mantindrem actualitzades les mesures de prevenció i es
cuidarà la col·laboració amb l’Agrupació de Defensa Forestal El Bruc (ADF El Bruc).
Continuarem desplegant el pla d’instal·lació d’hidrants.
C Col·laboració amb les forces públiques de seguretat: Mantindrem l’articulació amb
Mossos d’Esquadra per tal de prevenir situacions delictives, informar a la població
quan sigui necessari i actuar amb rapidesa quan es detecti la comissió d’un delicte.

Espais d’ús col·lectiu
C Casal familiar: Farem del Casal un espai actiu i obert a tothom.
C Local d’assaig musical: Promocionarem aquest espai entre totes les persones o
grups musicals del Bruc que vulguin fer-ne ús.

Societat de la informació
N Inclusió tecnològica: Organitzarem tallers formatius en l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) per a les persones que ho necessitin.
C Mecanismes telemàtics municipals: Potenciarem mecanismes que afavoreixin la
comunicació, la participació i la transparència.
N Nou espai de creació d’empreses: Explorarem la possibilitat de crear un espai que
ajudi a projectar i desenvolupar nous projectes empresarials que incorporin l´ús de les
TIC.

C Civisme: Continuarem esforçant-nos per transmetre una cultura de cura cap allò
públic: carrers, edificis, senyalització, arbrat, ús adequat de les papereres, etc. Farem el
desplegament de la nova ordenança de tinença d’animals.
C Empoderament de les entitats: Seguirem donant suport i potenciant la vida
associativa i les seves iniciatives per fer del Bruc un poble viu.
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Urbanisme
C Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM): Seguirem treballant amb
transparència i amb respecte al resultat del procés de participació per finalitzar-lo.
C Montserrat Parc: Després de 4 anys de treball, ens comprometem a executar el
projecte de reparcel·lació i urbanització presentat per Bruc Viu. Aquest projecte atén les
obligacions que imposa la llei i tindrà en compte la voluntat dels bruquetans per definir,
a partir de les obligacions legals, quin és el nivell d’urbanització que el veïnat vol. Al
mateix temps, aquest projecte inclou components socials per tal d’assessorar i trobar
solucions a les dificultats que els veïns puguin tenir durant el procés d’urbanització.
Aquest projecte, com és la voluntat de Bruc Viu, parteix d’assumir que cal trobar
solucions reals i que cal fugir dels enganys, manipulacions i falses promeses.
C Autovia A2: Continuarem reivindicant que el nou traçat de l’autovia tingui en
compte les necessitats de la gent del Bruc i que no sigui una via ràpida que aïlli el
municipi, que malmeti el medi ambient i la qualitat de vida dels veïns.
C Carril bici Bruc de Dalt-Bruc nucli: Executarem el carril bici i de vianants segons el
projecte tècnic actual.
N Clavegueram Bruc Residencial: Iniciarem un procés participatiu i de diàleg amb
els veïns per connectar els habitatges amb el sistema general de clavegueram.
Proposarem als veïns que valorin la possibilitat d’incloure elements de millora
urbanística, segons una proposta acordada que respongui a la voluntat d’assumir-ne
les càrregues.
N Pasarel·la entre carrer Parròquia i Bruc del Mig: Iniciarem la planificació d’aquesta
pasarel·la per millorar la comunicació entre aquestes dues parts del poble.
N Reordenació del Torrent de l’Illa i la zona del Casal familiar: Treballarem en la
reordenació d’aquesta zona.

Urbanisme, medi ambient,
mobilitat i transició
energètica
L’urbanisme i la protecció del medi ambient són dos aspectes estratègics en el futur
del Bruc. Entenem que cal continuar amb el procés participatiu endegat durant
l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que definirà com serà el
desenvolupament urbanístic del nostre poble durant els propers anys.

N Zona industrial: Potenciarem la zona industrial aprofitant els espais disponibles en
línia amb allò sorgit del procés participatiu del POUM.
N Pla de camins: Farem un pla de camins que faciliti la comunicació a peu o en
bicicleta entre el nucli urbà i Montserrat Parc, i entre el nucli urbà i el Bruc Residencial.

Medi ambient
C Roques blanques: Finalitzarem la modificació de les normes subsidiàries per tal de
blindar la protecció d’aquest espai.
C Parc Natural de la Muntanya de Montserrat: Enfortirem el vincle amb el Parc
Natural com un valor fonamental i com a patrimoni del poble.
C Parc Rural: Desenvoluparem el Parc Rural del Montserrat per tal de compaginar el
desenvolupament d’activitats agràries i ramaderes amb la protecció del medi ambient.

Volem endreçar les urbanitzacions, densificar les zones urbanes i evitar la creació de
noves zones de creixement urbanístic.
Tenint presents aquests aspectes, proposem el següent:
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Mobilitat
C Mobilitat: Treballarem amb el veïnat la reordenació de la mobilitat al poble,
especialment al carrer Parròquia i al Bruc de Baix.

Transició energètica
N Grup de treball ciutadà per a la transició energètica: Crearem un grup de treball
per impulsar un procés integral de transició energètica al municipi, que ajudi els
ciutadans, els comerços, les empreses i l’Ajuntament a reduir els costos energètics,
que acompanyi en la implantació de tecnologies de màxima eficiència energètica i
en el desenvolupament de sistemes d’energies renovables, especialment fotovoltaica
en autoconsum. Hem d’anticipar-nos per no haver d’assumir els costos creixents de
l’energia del futur.
N Formació i assessorament: Organitzarem tallers formatius per a tots els veïns i
treballadors públics per facilitar les accions que ens permetin estalviar energia, costos
en els rebuts dels subministraments, i optimitzar l’ús de les fonts d’energia renovable.
N Plaques solars: Iniciarem un estudi per valorar la creació d’un parc solar fotovoltaic
que permeti l’autoabastiment elèctric del Bruc.
C Pla d’eficiència energètica: Farem un pla d’estalvi energètic i d’ús eficient de
l’energia a les dependències municipals i a l’enllumenat públic.
N Plans de rehabilitació energètica: Crearem un servei d’assessorament a
comerços i particulars per tal que puguin programar adaptacions dels seus locals i
les seves llars per a un ús més eficient dels subministres d’energia i adoptar fonts de
subministrament més sostenibles i econòmiques a mig i llarg termini.
N Fires i jornades temàtiques anuals: Impulsarem la celebració d’esdeveniments
temàtics que ajudin als bruquetans a implantar l’eficiència energètica, la rehabilitació
energètica i les energies renovables.

Promoció econòmica
i turisme
Les activitats econòmiques, el turisme sostenible entre elles, són essencials pel futur del
Bruc. Podem convertir-nos en un poble dormitori o treballar per aconseguir que hi hagi
vida econòmica, com element clau pel desenvolupament d’un teixit comunitari sòlid.
Tenint present aquestes necessitats i oportunitats, proposem el següent:
C Comerç i turisme: Millorarem els sistemes d’informació als visitants, promourem
els productes locals i treballarem conjuntament amb els comerços i els productors per
aprofitar les TIC per la seva promoció i comercialització.
C Potenciar l’activitat comercial, industrial i agrícola: Impulsarem relacions de
treball conjunt que ajudin a desenvolupar iniciatives econòmiques.
C Associació de productors: Col·laborarem amb aquesta associació i amb la seva
activitat.
C Ús de l’entorn web: Cuidarem i fomentarem l’ús de la web de turisme del Bruc www.
elbructurisme.cat i potenciarem la creació de continguts, activitats i visites al terme
del Bruc.
N Punt d’informació turística: Crearem un punt d’informació turística que estarà
obert els caps de setmana.
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C Accés de cotxes al Parc Natural: Mantindrem la regulació de l’accés de cotxes al
Parc Natural i valorarem ampliar-la a noves zones.
N Fires i festes: Elaborarem un pla d’activitats per tal de programar-les i millorar-les
valorant l’impacte de les fires i festes a la vida al poble, al comerç i a l’hosteleria.
N Pàrquing d’autocaravanes: Crearem aquest espai d’ús regulat seguint criteris de
limitació de l’ocupació, respecte a l’entorn i ús preferentment de turisme familiar.
C Conreus i gestió de boscos: Potenciarem aquestes activitats com a recurs
econòmic, per la preservació de la riquesa paisatgística i la seva biodiversitat i per la
prevenció d’incendis.
N Apartaments turístics: Treballarem per ordenar l’oferta d’apartaments turístics al
Bruc de forma que puguem tenir una oferta ben dimensionada, però, al mateix temps,
es previngui la gentrificació (increment del preu de l’habitatge i expulsió de la població
amb menys recursos econòmics).
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Participació, transparència
i bona administració

La vida del Bruc requereix de la participació de les persones i de la bona gestió i
transparència municipal. L’Ajuntament ha de ser un instrument responsable al servei
de les persones, de les seves necessitats i iniciatives. Al mateix temps, ha d’apel·lar a la
responsabilitat dels veïns en la cura i defensa del bé comú al Bruc.
Us presenten alguns dels punts que considerem més rellevants:

Associacionisme
C Entitats: Continuarem treballant conjuntament amb les entitats. Mantindrem
les convocatòries de subvencions com a instrument per afavorir la seva sobirania i
independència.
N Consell d’entitats: Promourem la creació d’un consell d’entitats i de participació
social que contribueixi a transmetre informació, conèixer opinions i buscar aprofitament
de projectes comuns.

Participació i coordinació
C Processos participatius: Impulsarem dinàmiques participatives concretes, ja sigui a
iniciativa municipal o a iniciativa social.
C Pressupostos participatius: Continuarem treballant per la cultura participativa que
permeti un procés d’elaboració de pressupostos participatius.
C Plens municipals: Continuarem amb plens mensuals i amb el torn obert de paraules
al finalitzar els Plens. Aquest torn permet que els veïns puguin formular preguntes,
queixes i informar als regidors i regidores de temes que els preocupen o afecten.

Transparència
C Ajuntament obert: Continuarem vetllant per publicar i facilitar l’accés a la
documentació municipal de forma que el veïnat pugui accedir a la informació pública
sobre la vida al poble.

Apostem per una gestió pública acurada, transparent, eficaç i responsable.

C Gestió de les instàncies: Treballarem en la millora de la gestió de les instàncies de
forma que la persona que l’ha presentada rebi resposta sobre l’estat de la seva petició en
un breu període de temps.

C Plantilla de treballadors municipals: Continuarem estructurant una plantilla que
sigui adequada a les necessitats del servei públic que ha de prestar l’Ajuntament.

C Codi ètic sobre gestió municipal: Elaborarem un codi que reculli els criteris ètics de la
gestió municipal.
C Sou i despeses de càrrecs electes: Continuarem publicant les retribucions que percebi
l’Alcaldessa i qualsevol membre de l’equip municipal en relació al seu càrrec o, si fos el
cas, pels serveis prestats a l’Ajuntament.
C Butlletí municipal: Mantindrem la comunicació com a eix principal de l’acció de
govern. Incentivarem la comunicació de les entitats socials per tal que puguin donar
visibilitat als seus projectes.
14

Gestió interna
de l’Ajuntament
i Hisenda municipal
En aquesta línia proposem el següent:

C Dedicació de l’Alcaldessa: L’Alcaldessa tindrà dedicació a temps complet i el sou
s’adequarà a aquesta dedicació.
N Dedicació dels regidors: els regidors podran tenir un sou que correspongui a la seva
dedicació laboral a l’Ajuntament i que garanteixi que no experimenten una pèrdua
salarial per l’assumpció de les responsabilitats municipals.
N Ordenances fiscals: Revisarem les ordenances fiscals i reglaments per garantir que
són adequades a les realitats que regulen. Al mateix temps, vetllarem per mantenir la
coherència entre les diferents ordenances.
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Serveis públics
Defensarem la titularitat pública dels serveis bàsics amb un funcionament eficaç i un
pressupost i una càrrega impositiva social i equilibrada.
C Aigua: Defensarem i mantindrem la gestió municipal de l’aigua. Es consolidarà
el model actual que prima l’autosuficiència, la gestió pública i el consum racional de
l’aigua.
C Pla d’inversions de l’aigua: Executarem el pla d’inversions de l’aigua per millorar la
xarxa de distribució.

Projectes estratègics
C Escola: Executarem la rehabilitació i ampliació de l’escola, amb un pavelló de

640 m2.

N Nova pista esportiva coberta: Construirem una pista coberta i finalitzarem la

consolidació de la zona esportiva.

C Aigua a Montserrat Parc: Executarem la 4a fase de la renovació de canonades que
permetrà la connexió d’aigua directa per a tots els veïns de la urbanització.

C Montserrat Parc i Bruc residencial: Promourem la gestió urbanística per

C Gestió de residus: Treballarem per incrementar el percentatge de reciclatge de
deixalles del municipi. L’adequada gestió de residus és una responsabilitat que ens
implica a tots. Continuarem treballant per la millora del sistema de recollida porta a
porta i resoldre les deficiències puntuals que pugui presentar.

C Aigua: Executarem el pla d’inversions de l’aigua per consolidar el model

C Fibra òptica: La fibra òptica arribarà al Bruc Nucli, Mas Grau i Bruc Residencial
aquest any. Seguirem treballant en la mateixa línia per tal que, en una segona fase, la
xarxa arribi a Montserrat Parc.
C Telefonia mòbil: Reclamarem la instal·lació d’una antena per millorar la cobertura
de telefonia mòbil en aplicació de l’acord amb el consorci Localret.

l’adequació dels serveis municipals i dels seus equipaments.

d’autosuficiència i eficiència de la xarxa. Defensarem i mantindrem la gestió
municipal de l’aigua.

N Transició energètica: Impulsarem un procés integral de transició energètica al

municipi, que ajudi els ciutadans, els comerços, les empreses i l’Ajuntament a
reduir els costos energètics i impulsar el consum d’energies renovables.

N Torrent de l’Illa: Recuperarem la diversitat botànica i l’ús familiar de l’espai.
N Mobilitat: Iniciarem un procés participatiu per a la reordenació del trànsit

rodat al Bruc.

C Casal familiar: Dinamitzarem el Casal com a espai social i cívic i treballarem

per poder climatitzar-lo.

N Societat de la informació: Explorarem estratègies de transformació tecnològica

que aportin valor al poble.

N Pàrquing d’autocaravanes: Crearem aquest espai d’ús regulat seguint criteris

de limitació de l’ocupació, respecte a l’entorn i ús preferentment de turisme
familiar.

C Museu: Modernitzarem i adequarem l’espai i dinamitzarem les activitats i els

continguts. Crearem una estructura de gestió professionalitzada.

N Habitatge dotacional: Impulsarem i promourem habitatge cooperatiu en règim

de cessió d’ús com habitatge dotacional per atendre les necessitats de la
població.

C Via verda: Executarem el camí entre el Bruc de Dalt i el nucli del Bruc i

treballarem per prolongar-lo fins al Bruc Residencial i Collbató.

N Pla de camins: Farem un pla de camins que faciliti la comunicació a peu o en

bicicleta entre el nucli urbà i Montserrat Parc, i entre el nucli urbà i el Bruc
Residencial.

C Futur de Catalunya com a país: Contribuirem a impulsar un procés

d’autoafirmació nacional republicà on els veïns puguin participar i decidir
sobre la independència de Catalunya.
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www.brucviu.org
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