AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)

Barcelona

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC MUNICIPAL
23/05/2017
Data

Dimarts, a 23 de Maig de 2017

Lloc

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

Hora convocatòria
Convocats

18:30h
Hora inici reunió 18:45h Hora finalització reunió
20:45h
- 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, Montserrat Serna,
Lluís Capdevila, Joan Ros, Ana Úbeda, Jaume Cantarell, Jordi Rogent (com a
Assessor del CAUM) i Francesc Moncunill (com a Secretari del CAUM).
Excusen la seva assistència: Josep Anton Serra.
No assisteixen: Miquel Àngel González.

Assistents

Ordre del dia segons la convocatòria a la present sessió del CAUM
1. Aprovació Acta anterior del 16 de maig 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 MS dóna la benvinguda als membres del CAUM.
Punt primer de l’ordre del dia:
Es proposa l’aprovació de l’acta anterior del CAUM. En MV sol·licita que consti a l’acta que, tot
i que no es va tractar cap qüestió ni adoptar cap acord per falta de quòrum, la tertúlia que
varen mantenir els assistents va ser constructiva, com entén que han de ser les sessions 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:
16. El CAUM s’hi pronuncia a favor, però s’indica que el planejament ja preveu aquest ús
en la localització a) solar dels bombers.
17. Cal realitzar un estudi previ de l’estructura de la propietat de l’illa on es situen
aquestes edificacions per tal que el CAUM es pronunciï en un sentit o altre.
18. Les ordenances no són objecte del POUM, però aquest recollirà el que estableixi la
normativa superior vigent, com és el cas del Decret 21/2006.
19. El CAUM s’hi pronuncia a favor, però sempre compatibilitzant-ho amb la normativa
estètica.
20. El CAUM es remet al pronunciament del punt anterior.
21. La construcció d’edificis, entre ells els possibles equipaments, no són objecte del
POUM.
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22. Aquest tipus d’instal·lacions no són objecte del POUM.
23. Aquest tipus d’instal·lacions no són objecte del POUM.
24. Aquest tipus d’instal·lacions no són objecte del POUM.
25. Aquest tipus d’instal·lacions no són objecte del POUM.
26. El CAUM indica que ja es disposa d’instal·lacions adreçades a acollir aquest servei.
27. El CAUM es pronuncia a favor que el POUM prevegi aquesta possibilitat des del punt
de vista urbanístic, sempre estudiant la ubicació adient. D’altra banda la construcció o
habilitació en sí no és objecte del POUM.

Acords adoptats
Es dóna el vist-i-plau a l’acta de la sessió del CAUM del 16/05/2017, amb la puntualització
introduïda per en MV.

Propera sessió
S’acorda entre els membres que la propera sessió es realitzarà el dimarts 6 de juny de 2017 a
les 17:30 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. En concret
s’acorda analitzar en aquesta sessió les propostes enumerades del 28 al 65.

Collbató, a 30 de maig de 2017

Francesc Moncunill i Perera,
actuant com a Secretari del CAUM

