
ACTA REUNIÓ – COMISSIÓ SEGUIMENT POUM 
 

Data Dijous 14 de març de 2013 

Lloc Sala Portals. Ajuntament de Collbató 

Hora convocatòria 19.30 Hora inici reunió 19.45 Hora finalització reunió 21.15 

Convocats Àngel de la Torre; Josep Estradé ; Lluís Capdevila ; Lorenzo Garcia; 
Miquel Vallès i Ramon Ferrer. 

Assistents Àngel de la Torre; Josep Estradé ;Miquel Vallès; Ramon Ferrer i Alícia 
Grima com a secretària.  

 

Temes tractats durant la reunió 

 Inicialment s’ha presentat als assistents, i en Ramon Ferrer (RF) ha exposat els 
objectius de la reunió: conèixer la situació actual vers la redacció del Programa de 
Participació Ciutadana i acordar els propers passos a seguir.  

 L’Alícia Grima (AG) ha continuat desenvolupant l’ordre del dia amb “Antecedents i 
situació actual” 

 En Josep Estradé (JE), amb l’aprovació d’en Miquel Vallès (MV), ha concretat que la 
darrera versió sobre el Programa de Participació Ciutadana del POUM no va ser 
elaborada únicament pel GIC, sinó que va ser consensuada amb ERC i PPC. 

 Al presentar l’esquema del procés de participació que es plantejava, l’Àngel de la 
Torre (AT) ha manifestat que la creació de dos òrgans de seguiment (el polític i el 
ciutadà) era duplicar l’esforç, com afegir 2 filtres al procés.  

 En RF ha justificat la creació d’ambos òrgans per la “despolitització” del procés de 
participació ciutadana, creant un espai de participació política i un segon espai 
permanent de participació ciutadana totalment “airejat”, obert i sense ser polititzat.  

 En MV ha manifestat la importància en arribar al consens polític en el 
desenvolupament del POUM. 

 L’AT ha reafirmat que per assolir aquest consens no és necessari la duplicitat de 
comissions.   

 En  JE ha expressat la seva confusió respecte l’objectiu de la reunió, ja que l’objectiu 
de la reunió no era parlar del procés, fet que ja es durà a terme més endavant, sinó 
que l’objectiu principal era crear la comissió. Ha afegit que la idea es que tot 
contingut neixi d’un bon debat i consens polític, i que per aquest motiu s’havia 
esmenat el programa de participació. Ha remarcat que aquest consens i diàleg hauria 
d’haver estat necessari en el desenvolupament de l’Avanç del POUM.  

 Hi ha hagut consens per part de tots els assistents en la necessitat d’assolir consens 
polític pel desenvolupament del POUM. 

 Un cop finalitzada la presentació, s’ha procedit ha debatre sobre la necessitat i/o 
duplicitat de la creació de les comissions.  

 AG ha demanat sobre quina era la interpretació correcta que calia fer a la Comissió 
Participativa Ciutadana (CPC) instrument de participació integrat en la proposta 
presentada pels grups GIC, ERC i PPC.  

 En JE ha afirmat que la CPC era el nom que rebien les diferents actuacions 
encarregades de canalitzar la participació de les entitats i dels veïns/es en general.  

 Tots els assistents han acordat la creació del CAUM, òrgan político-tècnic, peró que 
també tindrà representació ciutadana.   

 Finalment, s’ha parlat sobre les característiques del CAUM i sobre les properes 
tasques a desenvolupar.  

 



Acords presos 

 S’ha acordat la creació d’un únic òrgan de seguiment: el Consell Assessor Urbanístic 
Municipal (CAUM), el qual serà format pels següents membres: 
a) L’alcalde del consistori o  regidor a qui en delegui. 
b) Regidor/a d’Urbanisme o Regidor/a de Medi Ambient. 
c) Un representant de cada grup municipal o persona que en deleguin. 
d) Un assessor urbanístic proper al municipi designat pel propi Consell.  
e) Cinc ciutadans a proposta dels grups municipals.  
f) Un membre representant del Consell Municipal de Medi ambient o Consell que el 

substitueixi.  
g) Si el Consell creu necessària la participació d’algun altre membre podrà fer la 

proposta per a ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament. 

 L’elecció dels membres dels apartats d) i e) es durà a terme per consens a partir de la 
proposta dels diferents grups municipals. S’ha acordat que per la propera reunió cada 
grup municipal presentarà  proposta de 3 ciutadans.  

 Un cop creat el CAUM, en les seves convocatòries es procedirà a concretar el procés 
de participació ciutadana. 

 S’ha acordat elaborar una nova versió del Programa de Participació Ciutadana que 
inclogui la creació del CAUM (i les seves característiques acordades: membres i 
periodicitat de les reunions) i que reculli que es duran a terme diverses actuacions 
que canalitzaran la participació de ciutadans i entitats.  

 S’ha acordat que per properes convocatòries s’enviarà la presentació als assistents 
amb antelació.  

 S’ha acordat tornar a convocar reunió després de Setmana Santa amb la finalitat de 
continuar treballant en la creació del CAUM.  

 

 

 


