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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC MUNICIPAL 
06/04/2016 

 

Data Dimecres,  a 06 d’abril de 2016 

Lloc Ajuntament de Collbató  -  Planta Primera  (carrer Bonavista,  2) 

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, Ana Úbeda, 
Miquel Àngel Gonzàlez i Erika Blancas (com a Secretària del CAUM).  
Excusen la seva assistència: Josep Anton Serra, Agustí Aranda, Lluís 
Capdevila i Jordi Rogent (com a Assessor del CAUM). El senyor Agustí Aranda 
també ha comunicat que per raons personals no li serà possible continuar 
com a membre del CAUM. 
No assisteixen:  

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

1. Aprovació de l’acta de la sessió del CAUM, en data 22 de març de 2016. 
2. Presentació de la proposta de l’Àrea de Geografia Humana de la UB per la realització del 

Programa de Participació Ciutadana del POUM, a càrrec de la professora Mª Àngels Alió 
(Grup de Recerca  en Ecologia Social i Planejament Participatiu (2GES). 

3. Precs i preguntes. 
 

Resum de les qüestions tractades durant la sessió 

Punt primer de l’ordre del dia: 

• Per correu electrònic en JoR demana fer constar les seves intervencions referent a la 
preocupació que va manifestar, per experiències similars, que els tècnics de l’Ajuntament, en 
concret l’arquitecta, tingui la capacitat temporal d’absorbir el treball que suposaria la redacció 
d’un POUM redactat des del propi Ajuntament, la qual cosa incidiria negativament en la 
dinàmica del dia a dia. Considera que és un treball que els integrants del CAUM tenen 
capacitat de gestionar. 
Per altra banda sol·licita que s’incideixi en la reunió amb l’equip de l’UB el paper que ha jugat, 
i ha de jugar, el CAUM. 
 

Punt segon de l’ordre del dia: 

• En JE presenta l’equip de l’UB el qual ha aportat diferents documents que s’han repartit entre 
els assistents, entre els quals hi ha una presentació del personal que integra l’equip (s’adjunta 
el document de presentació): Mª Àngels Alió (MA), la Sílvia Mateu, l’Abel Carretero i la Natàlia 
Fiallo (no assisteix la Natàlia Fiallo). 

• S’aporta el pressupost actualitzat que incorpora el Pla Escolar (en el pressupost anterior 
quedava com a opció fora del preu) i les despeses de gestió de la fundació. L’oferta econòmica 
és de 13.741,17 euros (21% d’IVA a part) i tenint en compte que el material necessari pel 



 

desenvolupament del Pla de Participació anirà a càrrec de l’Ajuntament (adjunta la proposta 
econòmica). 

• Havent presentat l’equip i el contingut de la proposta econòmica, la MA comença la 
presentació del programa de participació (s’adjunta document de proposta de Pla de 
Participació) 

• Es proposen tres fases: primera fase informativa i de revisió de l’Avanç de POUM, una segona 
fase de recollida de noves propostes amb canvis o no en l’Avanç i una última i tercera fase de 
retorn de la participació ciutadana realitzada. La primera fase es  començaria immediatament i 
fins a mitjans de juliol.  

• La MA cometa que l’equip redactor pot proposar també sessions de participació. 

• L’objectiu en general de la participació ciutadana és fer una sèrie d’activitats per fer participar 
el poble en la redacció del POUM: és donar veu al poble.  

• Els assistents estan d’acord en no polititzar la participació ciutadana i potenciar la participació 
de la gent de Collbató, per això es proposa una primera sessió oberta a finals d’abril per 
explicar tant l’objectiu de la participació com el programa. A finals de maig és previst muntar 
una exposició senzilla en un local del poble per explicar l’Avanç de POUM, les propostes 
rebudes, l’agenda XXI, l’ISAP i els altres estudis realitzats.  

• En MS diu que l‘últim Consell de Medi Ambient no es va polititzat. 

• En JE i en DM estan d’acord en la gran la importància d’aquesta l’exposició. La MA diu que cal 
fer plafons temàtics amb missatges curts i clars (ex. Màxim 6200 habitants). 

• En MS diu cal posar tots els canals pq puguin opinar, com ara crear una la bústia a la pàgina 
web. 

• L’AU diu que cal buscar el col·lectiu de joves entre els 25-35 anys, que són els que fan el pas de 
marxar de casa i sovint suposa marxar també de Collbató. En MV està d’acord en tenir una 
visió del jovent. 

• L’EB explica l’existència de la participació ciutadana ja realitzada durant el procés de redacció 
de l’Avanç del POUM i d’un taller amb les escoles l’institut i la llar d’infants, per la redacció 
d’un Pla Director, què consistia en preguntar als nens quins espais de Collbató els agraden i 
quins no. Aquests treballs fets seran traslladats a l’equip de participació ciutadana. 

• La MA diu que l’endemà està previst una petita reunió amb les escoles per enfocar el taller 
que es vol realitzar (s’aporta un document de proposta d’activitats a les escoles que s’haurà 
d’adaptar segons la informació que s’obtingui dels treballs ja realitzats). 

 

Acords adoptats 
• Amb els comentaris d’en JoR es dóna per aprovada l’acta de la sessió anterior de data 22 de 

març de 2016. 

• Els membres del CAUM donen el vist-i-plau al pla de participació ciutadana presentat per 
l’equip de l’UB. 
 

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

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

 
 
Collbató, a 18 d’abril de 2016 
 
 
 
Erika Blancas Hinarejos, 

actuant com a Secretària del CAUM 


