AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)

Barcelona

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC MUNICIPAL – 17/05/2016
Data

Dimarts, a 17 de maig de 2016

Lloc

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

Hora convocatòria
Convocats

18:00h
Hora inici reunió 18:08h Hora finalització reunió
20:40h
- Miquel Solà (MS)
- Ana Úbeda (AU)
- Josep Estradé (JE)
- Miquel Àngel González (MG)
- Miquel Vallès (MV)
- Jordi Rogent (JoR)
- David Martí (DM)
- Erika Blancas (EB)
- Josep Anton Serra (JA)
- Mª Àngels Alió (MA)
- Montserrat Serna (MSe)
- Sílvia Mateu (SM)
- Lluís Capdevila (LC)
- Martina Bertazzini (MB)
- Joan Ros (JR)
Miquel Solà, Josep Estradé, Miquel Vallès, David Martí, Joan Ros, Josep
Anton Serra, Montserrat Serna, i Erika Blancas (com a Secretària del CAUM).
Excusen la seva assistència: Ana Úbeda i Jordi Rogent (com a Assessor del
CAUM).
No assisteixen: Lluís Capdevila i Miquel Àngel Gonzàlez.

Assistents

Ordre del dia segons la convocatòria a la present sessió del CAUM
1. Presentació de la sra. Montserrat Serna com a nou membre del CAUM en substitució del
sr. Agustí Aranda.
2. Aprovació de l’acta de la sessió de data 19/04/2016.
3. Presentació a càrrec del Grup de Recerca en Ecologia Social i Planejament Participatiu
(2GES) de l’exposició de la participació ciutadana que es realitzarà al Casal de Cultura del
23/05/2016 al 10/06/2016.
4. Donar compte de la consulta realitzada a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
envers a la necessitat o no de realitzar una nova aprovació de l’Avanç.
5. Precs i preguntes.

Resum de les qüestions tractades durant la sessió
•

En MS dóna la benvinguda als membres del CAUM i presenta a la Montserrat Serna com a nou
membre del CAUM.

Punt primer de l’ordre del dia:
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
En MS comenta que un dels punts acordats a la sessió del CAUM del 19/04/2016 era la creació
de Comissions de treball, i en aquest sentit explica que un dels punts de l’ordre de dia del
proper Ple ordinari, previst per dilluns 23/05/2016, és justament una modificació del
reglament del Consell Assessor Urbanístic Municipal per permetre la creació de Comissions de
treball.

Punt segon de l’ordre del dia:
•

S’informa que l’exposició de la participació ciutadana es farà del 23 de maig al 10 de juny a la
sala d’exposicions del Casal de Cultura i que la presentació de l’exposició es farà dijous
26/06/2016 a les 19:00h a la Sala Polivalent del Casal.
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MA comença explicant quina és la filosofia d’aquesta exposició, els antecedents comencen
amb l’Agenda 21 i que l’objectiu de l’exposició és ajudar a la gent a fer propostes que es
traslladaran l’equip de redactors del POUM. L’exposició servirà a la gent a situar-se al POUM i
poder fer propostes. L’exposició ha de servir per engrescar a la gent a participar.
Explica que ja hi ha propostes realitzades, les quals són els punts de partida. D’aquí pot ser
que aquestes propostes siguin definitives o reformulades. Aquestes propostes són:
- dels ciutadans que ja han participat en el anterior procés de participació (les propostes
són generals o concretes)
- dels redactors de l’Avanç de POUM / de l’agenda 21 local (antigues però útils)
- del CAUM.
La gent ha pensar de les propostes ja realitzades i a partir d’aquí formular de noves.
En l’exposició també s’explicarà el programa de participació ciutadana que es desenvoluparà.
Hi haurà una part de participació adreçada als escolars.
Es finalitzarà amb una llista d’ítems, propostes de consens i altres temes a parlar (setè plafó).
L’exposició es composarà de 7 plafons alguns ja estan molt avançats i d’altres encara s’han de
formar.
En MV diu que l’urbanisme s’ha d’apropar a la població i que li sembla molt interessant ajudar
als ciutadans a formular propostes urbanístiques.
A continuació s’explica els continguts de cada plafó:
Primer plafó: és una introducció a l’exposició.
Segon plafó: tracta de què és POUM i pq serveix.
Tercer plafó: consta bàsicament de tres mapes. Primer mapa el recull de propostes que es van
recollir dels ciutadans durant la redacció de l’Avanç de POUM. Són mapes de símbols pq no
volen ser urbanístics. El segon mapa són les propostes de l’equip redactor del POUM (Avanç i
A21) i l’últim mapa són les propostes realitzades pel CAUM.
Quart plafó: va situat al costat del plafó tercer i el complementa, ja que inclou les explicacions
per escrit de les propostes representades gràficament als tres mapes. Cada plànol i la seva
explicació és d’un color diferent per orientar als ciutadans.
Cinquè plafó: s’explica el pla de participació ciutadana que es realitzarà.
Sisè plafó: es destinarà a la participació que es realitzarà amb els escolars. Com que ja s’ha fet
un taller amb el grup de 4t d’ESO i es tenen alguns resultats, aquestes s’exposaran. Al
setembre es continuarà amb els escolars (per agenda no és possible continuar abans). També
hi ha una reflexió del pq una participació escolar.
Setè plafó: és una conclusió final: acords amplis i temes a treballar.
Els plafons fan aproximadament uns 90 x 150 cm.
En DM diu que no hi ha molt de lligam entre les icones dels mapes i l’explicació. La MA diu que
s’ha de desenvolupar més la llegenda.
Per falta de temps es concerta que els plafons es revisaran abans de l’exposició i s’enviaran a
tots els membres del CAUM i les correccions es faran via e-mail.
MSe diu que de moment l’exposició és molt informativa però que no veu enlloc que serveixi
per engrescar a la gent a participar. Pregunta quina és la part que ha d’engrescar a la gent a
participar.
La MA diu que això és filosofia i que la forma d’engrescar-los es sent honest i fer propostes de
participació reals, o potser es pot engrescar a la gent a participar comentant temes de
sostenibilitat.
L’EB proposa un vuitè plafó en blanc amb mapes de Collbató per ajudar a participar a la gent i
que puguin guixar als plànols o escriure propostes de temes concrets (altura de tanques,
colors admesos...).
Es comenta si aquest plafó la gent podria penjar post-it, però es rebutja atès que algú podria
arrencar.
S’accepta la proposta de crear un plafó adreçat a la participació dels ciutadans.
La SM diu que en principi s’havia pensat que la participació de la gent es faria només amb
tallers.
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Existeix preocupació en general de com aconseguir que la gent participi.
La MA diu que es farà una invitació especial a les associacions i entitats els quals rebran una
enquesta. A l’octubre es farà un taller amb els resultats de l’enquesta.
El 9 de juny a les 18:30h i el 21 de juny també a les 18:30h es preveuen els dos primers tallers
de participació ciutadana a la Sala Polivalent del Casal de Cultura. Volen que siguin tallers
molt amplis adreçats a tots els ciutadans.
En MV diu que la última participació que es va realitzar (per l’Avanç de POUM) va tenir molta
assistència i va estar prou bé, i que la gent quan li donen l’oportunitat d’opinar en urbanisme,
aprofita l’oportunitat.
En JE comenta que potser un plafó hauria de ser molt gràfic de les coses que li preocupa a la
gent.

Punt tercer de l’ordre del dia:
A continuació es realitza una síntesi de l’explicació que es va realitzar:
• En EB explica els canvis proposats pel CAUM envers els sectors previstos a l’Avanç, no eren
motiu de revisió de l’Avanç de POUM, a excepció de l’últim sector proposat en els darrers
mesos (del carrer Llongànies i Àngel Guimerà fins a la via de servei de l’autovia) que proposa
reclassificar una gran extensió de terrenys que l’ISAP proposava preservar.
Davant aquest dubte, s’explica que s’ha realitzat la consulta a la Comissió Territorial
Urbanisme de Barcelona, la qual informa que una reclassificació de sòl és un canvi substancial
que requereix una nova aprovació, però com que l’Avanç de POUM es realitza per obtenir el
document de referència d’impacte ambiental, la normativa ambiental no regula els canvis
substancials i per tant no existeix l’obligació de fer una revisió de l’Avanç. En tot cas, la CTUB
recomana, per una major seguretat jurídica, fer la revisió de l’Avanç i aprofitar aquesta revisió
per adaptar l’ISAP a la nova normativa ambiental.
• Es pregunta quan s’endarreriria la redacció del POUM, i l’EB respon que uns 4 mesos, però que
la licitació del POUM podria tirar endavant si s’introdueix el concepte d’actualització de
l’Avanç de POUM, de tal forma que l’equip redactor de l’actuació de l’Avanç seria el mateix
que el del POUM.
• En JE diu que en realitat no es té la certesa que les propostes presentades pel CAUM siguin les
que realment s’hagin de desenvolupar al POUM atès que falta l’opinió dels ciutadans que amb
la participació ciutadana podran acabar de configurar aquests sectors, i fins i tot es poden
oposar al nou sector proposar al CAUM del carrer Llongànies. Per altre banda, afegeix que la
tramitació del propi POUM té suficient seguretat jurídica com per fer-ho innecessari.
• Per tant; s’acorda continuar amb la licitació del POUM sense revisar l’Avanç atès que els
sectors encara poden canviar més amb la participació ciutadana.

Acords adoptats
•
•
•

Es dóna el vist-i-plau a l’acta de la sessió del CAUM del 19/04/2016.
S’enviarà els plafons als membres del CAUM per tal que puguin revisar el seu contingut. Els
comentaris es realitzaran via e-mail.
S’acorda continuar amb la licitació del POUM, donant-se el CAUM per assabentat de la
recomanació de la CTUB de revisar l’Avanç de POUM.

Propera sessió
•
•

S’acorda entre els membres que la propera sessió es realitzarà el dimarts 14 de juny de 2016,
a les 18:00h a la Sala Portals.
Els temes proposats a debatre en la següent sessió són els següents:
- Es farà la presentació d’un nou estudi del sòl no urbanitzable que s’ha realitzat.
- En JR proposa debatre el sector del centre del poble.
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Collbató, a 19 de maig de 2016

Erika Blancas Hinarejos,
actuant com a Secretària del CAUM

