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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC MUNICIPAL – 22/03/2016 

 

Data Dimarts,  a 22 de març de 2016 

Lloc Ajuntament de Collbató  -  Sala Portals  (ptge. Sant Corneli,  s/n) 

Hora convocatòria 18:00h Hora inici reunió 18:15h Hora finalització reunió 20:05h 

Convocats - Miquel Solà (MS) 
- Josep Estradé (JE) 
-  Miquel Vallès (MV) 
-  David Martí (DM) 
-  Josep Anton Serra (JA) 
-  Agustí Aranda (AA) 

- Lluís Capdevila (LC) 
- Joan Ros (JR) 
- Ana Úbeda (AU) 
- Miquel Àngel González (MG) 
- Jordi Rogent (JoR) 
- Trinitat Martinez (TM) 
- Erika Blancas (EB) 

Assistents Miquel Solà, Josep Estradé, Miquel Vallès, David Martí, Joan Ros, Jordi 
Rogent (com a Assessor del CAUM), Trini Martinez (com Assessora de 
l’Ajuntament de Collbató) i Erika Blancas (com a Secretària del CAUM).  
Excusen la seva assistència: Josep Anton Serra, Lluís Capdevila, Ana Úbeda i 
Miquel Àngel Gonzàlez. 
No assisteixen: Agustí Aranda 

 
 
Ordre del dia segons la convocatòria a la present sessió del CAUM 

1. Aprovació de l’acta de la sessió del CAUM, en data 23 de febrer de 2016. 
2. Donar compte del document “Pla de Participació ciutadana del POUM de Collbató”, 

elaborat per la Universitat de Barcelona.  
3. Donar compte del Calendari elaborat a partir del document lliurat per a Universitat. 
4. Tractament del contingut del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de 

Prescripcions Tècniques, reguladors de la licitació de la redacció del POUM, incidint en els 
documents que seran contractats a la vista de les subvencions demanades a la Diputació, 
el seu cost, les prescripcions relatives a requisits de solvència, i el barem de puntuació, 
actualitzats. 

5. Tractament, amb l’assistència dels assessors urbanístics del CAUM, dels aspectes tractats i 
acords assolits en la darrera sessió celebrada, relatius a la Franja edificable a la banda suc 
del carrer Llongànies. 

6. Futura creació de la comissió de mobilitat i seguretat viària. 
7. Precs i preguntes. 

 
Resum de les qüestions tractades durant la sessió 

• En MS dóna la benvinguda als membres del CAUM. 
 
Punt primer de l’ordre del dia: 

• Per correu electrònic l’AU ha demanat fer constar que va excusar la seva absència 

• En MV comenta dos punts de l’acta: 
- La definició de municipi de poca complexitat, s’aclareix que són els municipis que no tenen 

sector urbanitzables i que la definició de l’alta és correcta. 
- Modificar la paraula “oferta” per “ofert” del vuitè paràgraf de punt segon del Resum de les 

qüestions tractades durant la sessió. 

• Amb les modificacions comentades es dóna per aprovada l’acta de la sessió del CAUM de data 
23/02/2016. 

• En JE demana modificar l’ordre dels punts a comentar i començar pels plecs (punt quart). 



 

 

Punt quart de l’ordre del dia: 

• En JE explica que s’han modificar els plecs per buscar que l’equip redactor sigui un equip 
pluridisciplinari (biòleg/ambientòleg, tècnic paisatgista, tècnic de patrimoni, enginyer de 
forest/enginyer agrícola...) 

• La TM explica que són requisits de solvència (els diferents especialistes) i que en són 
necessaris per ser admesos al procés de licitació. A cada especialitat s’ha indicat la titulació 
requerida o experiència. 

• En JoR diu que per experiència és important poder valorar si la realització d’un postgrau ha 
servit o no per adquirir el coneixement ensenyat. Es comenta que es farà constar la necessitat 
d’acreditar la superació del curs d’especialització/postgrau/màster. 

• En JR explica que li va comentar la licitació de l’equip redactor del POUM de Collbató a un 
amic arquitecte que exerceix actualment les funcions d’arquitecte municipal en un municipi 
d’un 11.500 habitants. Aquest amic li va dir que segurament presentarien molts professionals, 
però el preu no és rentable pels equips redactors petits, la qual cosa significa que segurament 
el redactor acabi sent un gran equip redactor que fan projecte de planejament en sèrie, i que 
com a recomanació el millor per un municipi com a Collbató seria agafar un delineant (també 
arquitecte) i que sigui l’Ajuntament qui redacti el POUM.  

• En JE comenta que els documents que han de servir per la definició del POUM estan molt 
personalitzats i estudiats i que difícilment, tot i que el redactor sigui un gran despatx, el POUM 
acabi sent un document fet en sèrie. 

• Es demana la opinió d’en DM qui diu que en la seva opinió és una feina molt absorbent com 
per poder-se excutar des del propi Ajuntament. 

• En MS diu que és millor tenir un únic referent que sigui el interlocutor amb l’Ajuntament, que 
no existiria si l’Ajuntament contracta per separat els diferents tècnics que han d’integrar 
l’equip. 

• La TM també opina que és una feina que difícilment es pugui absorbir per l’Ajuntament. 

• En JE diu que la Participació Ciutadana es contractarà directament, i en MS que l’estudi 
Ambiental ens el farà la Diputació, la qual cosa ja suposa un treball de coordinació i també 
evita que el POUM es faci en sèrie. 

• En JE observa que el PCAP enviat juntament amb la convocatòria del CAUM no és la última 
versió atès que la definició de l’enginyer forest o enginyer agrícola es va modificar. 

• La TM diu que l’important és fer el seguiment de tots els treballs que es realitzin del POUM  i 
que aquest seguiment dependrà molt de l’equip de govern i del CAUM. 

• Es comenta l’opció que algun membre de l’equip redactor es pugui desplaçar a l’Ajuntament, 
en especial en terminis d’exposició pública i en resolució d’al·legacions. 

• Es donen per bons els Plecs que han de regir la licitació per la contractació de l’equip redactor 
del POUM. 

 
 

Punt segon i tercer de l’ordre del dia: 

• En JE explica que el calendari i el pla de participació ciutadana L’ha elaborat la UB i queda 
pendent que una sessió amb la senyora M. Àngels Alió (redactora del Pla) per tal que expliqui 
el seu contingut. Hi haurà una proposta d’uns tres dies possibles i que el CAUM caldrà 
adaptar-se a aquests dies. 

• En el cas que seguir endavant, es pot fer un contracte menor i mitjançant la fundació de la UB. 

• Es dóna el vist-i-plau. 

• Es comenta la necessitat de fer un plànol resum de les aportacions del CAUM envers les 
previsions previstes a l’Avanç de POUM. 
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Punt cinquè de l’ordre del dia: 

• En JE explica que es vol crear el Consell de Mobilitat i Seguretat Viària. 

• Hi ha dos formes: crear un de nou, o incorporar al CAUM AA.VV. , experts... 

• El CAUM presentarà propostes per la propera sessió. 
 

Acords adoptats 
• Es dóna el vist-i-plau als Plecs que han de regir la licitació per la contractació de l’equip 

redactor del POUM, amb la correcció en la definició de l’enginyer forest/agrícola. 

• Queda pendent la proposta de tres dies per la sessió amb la senyora M. Àngels Alió per 
explicar el Pla de participació ciutadana i el seu calendari. 

• S’estudiarà fer grups de treball per fer el seguiment dels diferents que integren el POUM, en 
base a la necessitat de disposar d’un Consell de Mobilitat i Seguretat Viària. 
 

Propera sessió 
• S’acorda entre els membres que la propera sessió es realitzarà el dimarts 19 d’abril de 2016,  a 

les 18:00h a la Sala Portals, que podria ser modificada segons la sessió pendent amb l la 
senyora M. Àngels Alió. 

• Els temes proposats a debatre en la següent sessió són els següents: 
- Espais verds municipals. 
- Grups de treball CAUM. 
- Propostes de veïns. 

 

 
 
Collbató, a 30 de març de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erika Blancas Hinarejos, 

actuant com a Secretària del CAUM 


