AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)

Barcelona

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC MUNICIPAL
11/04/2017
Data

Dimarts, a 11 d’Abril de 2017

Lloc

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

Hora convocatòria
Convocats

18:30h
Hora inici reunió 18:30h Hora finalització reunió
20:30h
- Miquel Solà (MS)
- Joan Ros (JR)
- Josep Estradé (JE)
- Ana Úbeda (AU)
- Miquel Vallès (MV)
- Miquel Àngel González (MG)
- David Martí (DM)
- Jaume Cantarell (JC)
- Josep Anton Serra (JA)
- Jordi Rogent (JoR)
- Montserrat Serna (MSe)
- Francesc Moncunill (FM)
- Lluís Capdevila (LC)
Miquel Solà, Josep Estradé, Miquel Vallès, David Martí, Josep Anton Serra,
Lluís Capdevila i Francesc Moncunill (com a Secretari del CAUM).
Excusen la seva assistència: Ana Úbeda, Montserrat Serna, Jaume Cantarell.
No assisteixen: Joan Ros, Miquel Àngel González i Jordi Rogent.

Assistents

Ordre del dia segons la convocatòria a la present sessió del CAUM
1. Aprovació Acta anterior del 13 de desembre de 2017.
2. Anàlisi dels documents del Programa de Participació Ciutadana del POUM:
. Memòria fase 2
. Informe final
. Document amb la votació de les proposes finals
3. Debat sobre el procediment a seguir pel seu tractament posterior.

Resum de les qüestions tractades durant la sessió
En MS dóna la benvinguda als membres del CAUM.
Punt primer de l’ordre del dia:
Es posposa l’aprovació de l’acta anterior a la propera sessió del CAUM, doncs no s’ha pogut
facilitar amb anterioritat a la present sessió.
Punt segon de l’ordre del dia:
En JE explica el document presentat de la segona fase del Programa de Participació Ciutadana
del POUM. S’acorda que alhora de publicar aquest document, s’ometin aquelles parts que
continguin dades personals.
En JE destaca la participació en els tallers, indicant que les propostes rebudes s’han agrupat
segons temàtica similar. S’exposa l’existència de contradiccions existents entre les votacions
populars de diferents propostes.
A continuació es comencen a analitzar les propostes votades en el procés de participació
ciutadana. Aquestes s’enumeren de la mateixa forma que en el document presentat:
1. Es constata la incoherència del resultat de la votació respecte a les propostes 3, 4, 5 i 9,
per exemple.
2. El CAUM ja es va pronunciar a favor, excepte que a més va plantejar possibilitar la
divisió horitzontal. Es proposa plantejar una superfície mínima per habitatge per tal de
limitar la densitat.
3. El CAUM es va pronunciar en contra de permetre-ho en les zones proposades, però sí
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d’estudiar-ho en d’altres zones del municipi.
4. Es debat, arribant a la conclusió que és tècnicament complicat, i que pot entrar en
contradicció amb les preexistències.
5. El CAUM es va pronunciar a favor a estudiar-ne la possibilitat en parcel·les molt grans.
6. El CAUM s’hi pronuncia a favor.
7. El CAUM considera que la proposta no és objecte del POUM.
8. El CAUM considera que la proposta no és objecte del POUM.
9. El CAUM ja va plantejar limitar-les, però calen de noves per a d’altres usos diferents al
residencial.
10. El CAUM es pronuncia a favor de no deixar fer habitatges, però el què s’havia plantejat
era la possibilitat de fer locals comercials.
11. El CAUM ja hi està a favor, però la situació urbanística actual, amb el nombre de solars
buits existents, ja permetria superar aquesta xifra.
Punt tercer de l’ordre del dia:
Es debat com actuar quan es trobin diferències entre els acords del CAUM i els resultats de les
votacions del procés de participació ciutadana. En MS exposa que aquestes possibles
diferències es poden traslladar a l’equip redactor.

Acords adoptats

Propera sessió
S’acorda entre els membres que la propera sessió es realitzarà el dimarts 25 d’abril de 2017 a
les 18:30 hores, però es confirmarà una setmana abans.
Els temes proposats a debatre en la següent sessió són els següents:
- Aprovació de les actes anteriors
- Continuació en l’anàlisi dels resultats del procés de participació ciutadana

Collbató, a 19 d’abril de 2017

Francesc Moncunill i Perera,
actuant com a Secretari del CAUM

