ACTA REUNIÓ 13/11/13
Consell Assessor Urbanístic Municipal
EXP: 53/2013 MA
Data
Lloc
Hora convocatòria
Convocats

Assistents

Dimecres 13 de novembre de 2013
Sala Portals. Ajuntament de Collbató
19.30 Hora inici reunió 19.40 Hora finalització reunió
20.45
Ana Úbeda, Ramon Ferrer, Concepció Alsina, Josep Estradé ; Lluís
Capdevila ; Lorenzo Garcia; Miquel Vallès, Elies Rogent, Eva Trull, Joan
Ros, Jordi Garcia i Núria Bayo.
Ana Úbeda, Ramon Ferrer, Concepció Alsina, Josep Estradé ; Lluís
Capdevila; Miquel Vallès, Elies Rogent, Joan Ros, Jordi Garcia i Alícia
Grima com a secretària.

Temes tractats durant la reunió
• Inicialment, Ana Úbeda (AU) dóna la benvinguda als membres del CAUM, donant-lo
per constituït. Expressa la voluntat d’aprovar el POUM en la present legislatura,
remarcant la importància degut a la possible pèrdua de competències municipals a
partir del 2015. A més, afegeix que els costos de fer un POUM són molt elevats i que
si hi treballem i està consensuat seria una pèrdua de temps i de diners molt elevada
no aprovar-ho en aquesta legislatura.
• Seguidament en Ramon Ferrer (RF) presenta als membres integrants i destaca que el
CAUM neix com a fruit del consens, i recorda que el seu reglament va estar aprovat
per unanimitat.
• En Lluís Capdevila (LC) demana que segons es va acordar en anterior reunions hi havia
el compromís en fer arribar el document final del reglament del CAUM als membres
de l’equip redactor, i que ell no havia rebut ni el reglament ni el decret de
nomenament.
• L’Alícia Grima (AG) es compromet a fer-ho a l’endemà de la reunió. Es fa un breu
resum sobre el funcionament del CAUM, així com sobre l’estat de redacció actual del
POUM, transmeten la necessitat de redactar el plec de clàusules tècniques, per
procedir a licitar l’empresa redactora del POUM. Es trasllada als membres que resta
pendent l’elecció d’un assessor urbanístic pel CAUM, i es convida a cada membre a fer
les seves propostes.
• En Josep Estradé (JE) aporta que les propostes per part del GIC són en Jordi Rogent i
l’Ada Llorens.
• En Jordi Garcia (JG) remarca la importància del consens el l’elecció de l’assessor
urbanístic.
• En LC afegeix que cal una proposta de cada grup.
• La Concepció Alsina (CA) proposa l’elecció de l’assessor urbanístic a través de
sol·licitar-ho al Col·legi d’arquitectes.
• En Miquel Vallès (MV) manifesta que si demanem l’assessor urbanístic al Col·legi
d’arquitectes hi ha el perill que l’arquitecte designat tingui una visió “urbanita”, i
remarca la importància que l’assessor urbanístic sigui proper al municipi.
• En Joan Ros (JR) i en LC argumenten que potser el perfil més idoni no té perquè ser
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d’arquitecte, i que potser el més apropiat seria un assessor jurídic.
En JE defensa la postura que sigui algú proper al municipi.
La CA, defensa que hi ha tècnics que no són del municipi però que se’l coneixen,
posant d’exemple els equips tècnics que han participat en estudis del municipi.
En LC concreta que els tècnics redactors del POUM no poden ser el tècnic assessor del
CAUM.
L’Elies Rogent (ER) apunta que els urbanistes treballen en equips pluridisplinars, que
no treballen sols.
L’AG proposa decidir l’assessor urbanístic en la propera sessió i convida a cada
membre fer la seva aportació, tant de persona/es com de descripció del perfil tècnic.
En JG demana si realment és necessari que el CAUM disposi d’un assessor urbanístic.
En LC respon que es fruit del consens previ, i que serà d’ajut per aconseguir consens
posterior.
En RF destaca que l’assessor serà una opinió independent.
En JE afegeix que serà una inversió ben amortitzada.
En JR remarca que un assessor jurídic podria ajudar en el compliment dels terminis, ja
que veu molt difícil una aprovació definitiva del POUM en menys de 2 anys.
En RF aporta que sempre hi hauria la possibilitat de rebre assessorament puntual
d’algun tècnic especialitzat, si és considera oportú.
En JG manifesta que ell és partidari de elegir una persona.
En LC remarca que és necessari elegir bé el perfil.
En relació a la redacció del Plec de clàusules tècniques, en RF explica que actualment
els tècnics municipals, amb l’ajuda de la Diputació de Barcelona, estan treballant en la
redacció del plec tècnic per la contractació de l’empresa redactora del POUM, durant
la setmana del 25 de novembre s’enviarà la proposta de plec als membres del CAUM,
amb l’objectiu de poder consensuar el document durant la propera sessió, proposada
pel proper dimarts 10 de desembre de 2013.
L’AG recorda que els objectiu d’aquesta propera reunió seran decidir l’assessor
urbanístic o la via en que aquest s’obtindrà, consensuar el plec de clàusules tècniques,
i per altra banda, finalment afegeix que cal decidir com el CAUM informe sobre els
tres primers documents de treball lliurats.
En LC demana que l’enviament dels correus electrònics del CAUM podria fer-se sense
ocultar les adreces, per així, si és necessari, poder comentar temes per mail entre els
membres.
L’AG, comenta que no ho havia fet abans ja que desconeixia si la resta de membres ho
autoritzaven. Tots els assistents afirmen que no tenen inconvenient en enviar els
emails en obert.
En RF proposa la publicació dels documents de treball en un espai del web municipal
dedicat a l’elaboració del POUM.
En JE i en JR expressen la importància del punt núm. 2 del full de ruta, relatiu a l’inici
de la redacció del POUM i a l’elecció de la informació que serà la base del document.
En JG proposa que caldria fer una reunió “amb el plànol de Collbató” per poder definir
les directrius principals i traslladar-les a l’equip redactor. Aquesta proposta es
recolzada per gran part dels membres del CAUM.
L’AG, proposa fer-ho posteriorment a la licitació.
En JR expressa la seva preocupació per respectar els terminis objectius. En RF respon,
que el document hauria de ser aprovat inicialment abans de finalitzar la legislatura, si
hi ha consens en el document no hi ha problema.

Acords presos
• Data de la propera sessió de treball del CAUM: Dimarts 10 de desembre a les 19.30 a
la Sala Portals.
• Durant la setmana del 25 de novembre s’enviarà als comissionats una proposta de
plec tècnic per la contractació de l’equip redactor del POUM.
• Principals punts de l’ordre del dia de la propera sessió de treball:
o Elecció de l’assessor urbanístic o de la forma en que aquest s’obtindrà. Cal
que cada membre del CAUM aporti en la propera sessió una o vàries
propostes de persones, així com la descripció del perfil.
o Valoració i aportació de millores de la proposta de plec tècnic elaborada pels
serveis municipals, i aprovació de la versió definitiva.
o Definició de la metodologia que el CAUM seguirà per emetre informe, a partir
de la lectura inicial dels 3 documents lliurats.

Collbató, 25 de novembre de 2013
Alícia Grima Guixé
Tècnica de Medi Ambient

