ACTA REUNIÓ 11/04/13 – COMISSIÓ POUM
Data
Lloc
Hora convocatòria
Convocats
Assistents

Dijous 11 d’abril de 2013
Sala Portals. Ajuntament de Collbató
19.30 Hora inici reunió 19.45 Hora finalització reunió
21.00
Àngel de la Torre; Josep Estradé ; Lluís Capdevila ; Lorenzo Garcia;
Miquel Vallès i Ramon Ferrer.
Àngel de la Torre; Josep Estradé ; Lluís Capdevila; Miquel Vallès; Ramon
Ferrer i Alícia Grima com a secretària.

Temes tractats durant la reunió
• S’ha iniciat la reunió amb una presentació d’en Ramon Ferrer (RF) transmetent els
objectius de la trobada, i ha afirmat que no hi havia cap mala intensió en la supressió
del paràgraf referent a la revisió de l’Avanç del POUM.
• En Josep Estradé (JE) demana que per properes ocasions indicar el contingut
modificat dels documents de treball, això també permetrà evitar temps en la revisió
de documents. En JE justifica la importància del paràgraf eliminat degut a que l’Avanç
inclou temes de gran importància amb els quals no hi estan d’acord.
• En RF recorda que l’Avanç ja està aprovat.
• En JE afirma que el Programa de Participació Ciutadana pel POUM també estava
aprovat, però que actualment s’està treballant per la seva modificació.
• En RF comenta que ara no l’estem modificant, que això, en tot cas, serà feina del
CAUM, i que aquesta comissió no és el CAUM, sinó que està treballant per la creació
del CAUM, i que en última instància serà el Ple qui aprovi la creació d’aquest òrgan.
En RF puntualitza que l’Avanç no implica res a detall.
• En Lluís Capdevila (LC) demana a en JE si el que ell pretén i/o demana es tornar a obrir
l’Avanç del POUM.
• En JE contesta que sí.
• En LC respon que no és necessari, pel cost econòmic que això comporta i perquè no
cal.
• En JE, justifica la necessitat de “re-obrir” l’Avanç del POUM, ja que caldrà disposar
d’un document de treball per presentar a l’empresa redactora del POUM i a la
ciutadania, i que aquest document no hauria de ser l’actual Avanç.
• L’Àngel de la Torre (AT) demana a en JE on vol introduir els canvis, i aporta que no es
necessari, ja que l’Avanç planteja únicament unes línies estratègiques.
• En Miquel Vallès (MV) aporta que l’Avanç marca una tendència i que actualment en
context econòmic actual aquesta tendència no té sentit.
• En RF mostra la seva conformitat amb el canvi de context econòmic, però afirma que
això no pot comportar el re-obriment del procés de redacció de l’Avanç.
• En MV, comenta que per evitar que la seva modificació suposi un cost econòmic, si es
proposen esmenes i aquestes són aprovades pel Ple, això no comportarà cap despesa
econòmica.
• En RF comenta que l’objectiu de la comissió es treballar per la creació del CAUM, no
pas decidir si es cal modificar l’Avanç i afirma que CIU no ha portat la proposta de 3
ciutadans, per decidir-ne un per formar part del CAUM.
• L’AT demana si és necessari que cada força política aporti 3 noms, i que si no seria
suficient una proposta per partit.
• La resta d’assistents mostren el seu acord, a que únicament es plantegi un ciutadà per
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a que formi part del CAUM.
En JE, amb l’objectiu de justificar el seu desacord amb l’Avanç del POUM, mostra una
presentació en la que apareixen continguts de l’Avanç, i una taula, elaborada pel GIC,
en la que es mostra una prognosi dels habitants a partir de la seva interpretació dels
valors inclosos en l’Avanç del POUM.
L’AT aporta que aquest no és el lloc per mostra aquests valors.
En MV afirma estar d’acord amb en JE, però que potser ara no és el moment.
L’Alicia Grima (AG) planteja als comissionats la divisió de l’actual Programa de
Participació Ciutadana en: Reglament del CAUM i en Programa de Participació o la
seva concreció (aquest últim treballat pel CAUM), i convidava a la comissió en
centrar-se en la definició del CAUM.
Els assistents manifesten el seu acord.
L’AG comenta que, a partir de les aportacions realitzades en el debat, caldria definir si
el CAUM tindrà o no funcions per modificar, re-llegir, o re-interpretar l’Avanç, però
que caldrà acotar i justificar-ho. I exposa de forma breu el cronograma a seguir,
ubicant possiblement la constitució del CAUM sobre el mes d’octubre de 2013.
En LC afirma que si l’Avanç actual es inclòs de forma directa al POUM, aleshores CIU
no hi estarà d’acord.
En JE comenta que caldrà un document per presentar al ciutadà, i que aquest no pot
ser l’actual Avanç.
Amb l’objectiu de treballar pel reglament del CAUM, entre tots els assistents es
treballa per la redacció d’un paràgraf que indiqui que el contingut de l’Avanç podrà
ser modificat en el moment que aquest “alimenti” al document definitiu del POUM,
es proposa el següent paràgraf inicial:
“L’Avanç del POUM aprovat serà el document base de treball. No obstant, durant el
procés de participació la lectura de l’Avanç es farà de forma crítica donat el canvi de
context econòmic i social existent per elaborar la en la redacció del document del
POUM”.
A partir d’aquest acord, i del coneixement dels serveis tècnics de l’Ajuntament,
s’intentarà treballar per la redacció d’un paràgraf que expressi la voluntat de la
comissió.
En RF transmet a en JE el seu desacord amb que el GIC dugui a terme crides a la
participació des de el seu propi web, ja que l’objectiu d’aquest procés es poder
treballar tots de forma conjunta, i que ja es crearà l’oficina virtual municipal en la que
es publicarà tota la informació (prèviament consensuada pel CAUM) i es durà a terme
una crida conjunta.
En JE, comenta que quan existeix aquest espai web, des de el web del GIC s’hi
rediccionarà.
Posteriorment, es parla sobre el calendari per la creació del POUM, els assistents
mostren el seu acord a respectar els terminis.
Finalment, es fa una revisió a la composició del CAUM, acordada en la darrera reunió,
i es fan diverses propostes sobre possibles assessors urbanístics.
En JE i en MV expressen la seva inquietud a per escollir un assessor urbanístic que
sigui proper al municipi, al mateix temps que s’allunyi d’una visió “urbanita”.
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Acords presos
• Durant els propers dies es treballarà conjuntament amb els serveis tècnics de
l’Ajuntament (àrea jurídica i arquitecte) per la redacció del reglament del CAUM, a
partir del contingut consensuat en la comissió (funcions, composició, etc.), i s’inclourà
un paràgraf que faci referència a la “re-lectura” de l’Avanç del POUM.
• Un cop elaborada la primera proposta inicial de reglament serà enviada als diferents
membres de la comissió, que presentaran les seves propostes de millora, aquest
document serà treballat i aprovat en la propera reunió.
• Les modificacions es marcaran amb “control de cambios” o similar, o s’especificaran
les modificacions realitzades.
• Un cop consensuat el reglament, aquest serà portat al Ple per rebre’n la seva
aprovació.
• Paral·lelament, la comissió podrà anar treballant en la proposta membres que
conformaran el CAUM, així com, podrà iniciar els treballs de definició del procés
participatius, els quals seran presentats i continuats un cop el CAUM hagi estat creat.
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