AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)

Barcelona

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

Dimarts, a 25 d’Abril de 2017

Lloc

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

Hora convocatòria
Convocats

18:30h
Hora inici reunió 18:40h 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, Josep Anton Serra, Montserrat Serna, Lluís
Capdevila, Joan Ros, Ana Úbeda, Jaume Cantarell i Francesc Moncunill (com
a Secretari del CAUM).
Excusen la seva assistència: David Martí i Jordi Rogent.
No assisteixen: Miquel Vallès i Miquel Àngel González.

Assistents

Ordre del dia segons la convocatòria a la present sessió del CAUM
1. Aprovació Acta anterior de l’11 d’abril 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

Resum de les qüestions tractades durant la sessió
•

En JE dóna la benvinguda als membres del CAUM.

Punt primer de l’ordre del dia:
•

Es proposa l’aprovació de l’acta anterior del CAUM.

Punt segon de l’ordre del dia:
•

Es continuen analitzant les propostes votades en el procés de participació ciutadana. Aquestes
s’enumeren de la mateixa forma que en el document presentat:
12. El CAUM s’hi pronuncia a favor.
13. El CAUM proposa crear una clau urbanística exclusiva per a l’Avinguda del Centenari ,
la qual possibiliti la reducció de la distància de l’edificació a vial dels 10 metres actuals a
8 metres, sense l’obligació a tancar la finca. La nova clau permetria els usos d’oficines i
serveis, restauració i trauria els límits actuals sobre l’ús comercial. El CAUM es pronuncia
en contra de permetre altres tipus d’edificacions compactes de planta baixa i dues
plantes pis.
14. El CAUM es pronuncia a favor de l’ampliació d’equipaments esportius existents, però
exposa la impossibilitat de localitzar-ne de nous.
15. El CAUM s’hi pronuncia a favor, però posa de manifest que el planejament vigent ja ho
preveu.
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Acords adoptats
•

Es dóna el vist-i-plau a l’acta de la sessió del CAUM del 11/04/2017.

Propera sessió
•
•

S’acorda entre els membres que la propera sessió es realitzarà el dimarts 16 de maig 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 9 de maig de 2017

Francesc Moncunill i Perera,
actuant com a Secretari del CAUM

