AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)

Barcelona

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC MUNICIPAL
31/10/2017
Data

Dimarts, a 31 d’Octubre de 2017

Lloc

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

Hora convocatòria
Convocats

17:30h
Hora inici reunió 17:45h Hora finalització reunió
19:30h
- 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,
Joan Ros, Jordi Rogent (com a Assessor del CAUM) i Francesc Moncunill (com
a Secretari del CAUM).
Excusen la seva assistència: Montserrat Serna, Lluís Capdevila, Ana Úbeda,
Jaume Cantarell
No assisteixen: Miquel Àngel González.

Assistents

Ordre del dia segons la convocatòria a la present sessió del CAUM
No es va realitzar convocatòria formal, però l’ordre del dia és el següent:
1. Aprovació de les actes anteriors.
2. Debat de la proposta de previsió de sòl per a una activitat de caràcter assistencial
(residència d’avis) en una finca a la zona de les Llongànies.

Resum de les qüestions tractades durant la sessió
•
•
•
•
•

En JE dóna la benvinguda als membres del CAUM.
Es fa constar la baixa com a membre del CAUM del senyor Miquel Àngel González.
Es dóna compte de l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del 2n Text refós de la
Modificació puntual del PGOU de Collbató en l’àmbit 1 “Els Clots 2” i l’àmbit 6 “Zona
esportiva”.
Aprovació de les actes anteriors del CAUM de dates 20 de juny de 2017 i 19 de setembre de
2017.
Es debat la proposta de previsió de sòl per a una activitat de caràcter assistencial (residència
d’avis) en una finca a la zona de les Llongànies.

Acords adoptats
•
•

Es dóna el vist-i-plau a les actes de les sessions del CAUM del 20/06/2017 i del 19/09/2017.
El CAUM es pronuncia a favor que el POUM prevegi un sector de desenvolupament de sòl per
a activitats de caràcter assistencial en una finca a la zona de les Llongànies, però que caldrà
estudiar be l’àmbit i els usos tenint en compte les finques confrontants i el pas inferior
existent de l’autovia A-2.

Propera sessió
•

S’acorda entre els membres assistents que la propera sessió es realitzarà el dimarts 14 de
novembre de 2017 a les 17:30 hores, però que aquesta es confirmarà.
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Francesc Moncunill i Perera,
actuant com a Secretari del CAUM

