ACTA REUNIÓ 06/06/13 – COMISSIÓ POUM
Data
Lloc
Hora convocatòria
Convocats
Assistents

Dijous 6 de juny de 2013
Sala Portals. Ajuntament de Collbató
19.30 Hora inici reunió 19.50 Hora finalització reunió
20.35
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;
Lorenzo Garcia; Ramon Ferrer i Alícia Grima com a secretària.

Temes tractats durant la reunió
• Inicialment, en Miquel Vallès (MV) demana a l’Alícia Grima (AG) que faci arribar a la
resta de comissionats les modificacions proposades en la darrera acta.
• En Ramon Ferrer (RF) inicia la sessió presentant els dos possibles paràgrafs que es
podran incloure en el preàmbul. Els comissionats valoren ambdues opcions.
• Àngel de la Torre (AT) manifesta que no veu una diferència substancial entre
ambdues opcions.
• En MV expressa que ambdues propostes són massa “fluixes” i no expressen amb prou
contundència la necessitat de “modificar” l’Avanç.
• En Josep Estradé (JE) trasllada a la resta de comissionats que entre les opcions
proposades prefereix la segona.
• L’AT manifesta la importància de no reobrir l’avanç del POUM, pel temps i recursos
dedicats. Posant d’exemple el Pont de Can Dalmases, i expressant la importància del
treball ja fet.
• Diferents membres de la comissió expressen el seu parer sobre el pont de Can
Dalmases (comentaris no recollits en el present document, ja que no era objectiu de
la sessió).
• En Lluís Capdevila (LC) proposa afegir a qualsevol de les dues opcions la següent frase
“reflectint els canvis necesaris que se’n derivin”.
• En LC i en MV reiteren l’existència d’un canvi de context econòmic des de que es va
iniciar la redacció de l’Avanç. Que la situació actual en la que s’iniciarà la redacció del
POUM és molt diferent a les condicions en que es va iniciar la redacció de l’Avanç.
• En AT recorda que el POUM no es fa perquè hi hagi un canvi de context econòmic, i
que és possible que hi hagi més canvis que actualment ni ens pensem.
• En LC comunica que la situació actual es troba per sota que el pitjor dels escenaris
que s’incloïen en les prognosis de població del POUM. I remarca la importància en
que cal actualitzar les dades bases de treball.
• En JE manifesta que el CAUM hauria de fer un filtre al document de l’Avanç abans que
aquest arribi a la ciutadania.
• En RF remarca la diferència entre els criteris generals del POUM i la concreció de les
actuacions.
• L’AG fa un breu incís definit el paper del ciutadà en l’elaboració del POUM,
manifestant que al ciutadà no se li poden atribuir “tasques/decisions” tècniques.
• S’acorden les diferents modificacions que es realitzaran al document del reglament
presentat i s’estableixen les següents passes a seguir (inclòs en el següent apartat
d’Acords presos).
• En els últims instants de la reunió tots els comissionats manifesten la importància de
poder obtenir un POUM amb el màxim de consens polític.
• L’AG planteja als comissionats l’oportunitat d’aconseguir que el CAUM sigui un òrgan
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“airejat” (no polititzat) i planteja que el ciutadà proposat per cada força política sigui
el menys “polític” possible. Els assistents mostren el seu acord.
Acords presos
• S’acorda la realització de les següents modificacions a la versió de reglament
presentada:
o Elecció de l’opció 2 (paràgraf del preàmbul) afegint “i reflectint, en
l’elaboració i el document del POUM, els canvis necessaris que se’n derivin.
o Article 2. e). S’acorda incloure-hi el vern “Informar” en comptes de “Opinar”.
o Article 2. f). Versió inicial: “.. podrà ser informat revisar i emetre informe.. “
versió modificada: “...serà informat i podrà emetre informe..”
o Article 5. c). En el tercer guió s’hi afegeix: “...amb representació al Ple”.
o Article 7. b). Es substitueix 2 dies hàbils, per 7 dies naturals.
o S’acorda que el termini per emissió d’informes serà de 15 dies hàbils”.
o S’acorda l’adició d’un article o apartat que reguli la necessitat de reformular
el Consell en casa de canvi de govern.
• Finalment, s’acorda que la proposta de reglament consensuada serà presentada al
proper Ple, amb previ informe dels serveis municipals i enviant la versió definitiva als
comissionats.

2

