AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)

Barcelona

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC MUNICIPAL
28/11/2017
Data

Dimarts, a 28 de novembre 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
19:00h
- Miquel Solà (MS)
- Joan Ros (JR)
- Josep Estradé (JE)
- Ana Úbeda (AU)
- Miquel Vallès (MV)
- Jaume Cantarell (JC)
- David Martí (DM)
- Jordi Rogent (JoR)
- Josep Anton Serra (JA)
- Francesc Moncunill (FM)
- Montserrat Serna (MSe)
- Lluís Capdevila (LC)
Miquel Solà, Josep Estradé, Miquel Vallès, David Martí, Josep Anton Serra,
Montserrat Serna, Jaume Cantarell, Jordi Rogent (com a Assessor del CAUM)
i Francesc Moncunill (com a Secretari del CAUM).
Excusen la seva assistència: Lluís Capdevila, Joan Ros i Ana Úbeda.

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. Anàlisi dels documents del Programa de Participació Ciutadana del POUM:
. Memòria fase 2
. Informe final
. Document amb la votació de les proposes finals.
2. Donar compte de la reunió mantinguda amb els responsables del Ministeri de Foment en
relació al projecte d’ampliació i modificació de traçat de l’autovia A-2.

Resum de les qüestions tractades durant la sessió
•
•
•

•

En MS dóna la benvinguda als membres del CAUM.
Es posposa l’aprovació de l’acta anterior del CAUM de data 14 de novembre de 2017.
Es continuen analitzant les propostes votades en el procés de participació ciutadana. Aquestes
s’enumeren de la mateixa forma que en el document presentat:
85. Cal realitzar un estudi previ de l’estructura de la propietat de la zona indicada per tal
que el CAUM es pronunciï, tenint en compte la possible afectació que puguin tenir les
cessions realitzades a l’Ajuntament en la ordenació del POUM.
Punts de l’1 al 21 de l’apartat “Altres propostes”. Aquest tipus d’actuacions no són objecte
del POUM.
Es dóna compte de la reunió mantinguda amb els responsables del Ministeri de Foment en
relació al projecte d’ampliació i modificació de traçat de l’autovia A-2.
S’està treballant en un avantprojecte amb l’objectiu que l’autovia passi a disposar de 3 carrils
de circulació per a cada sentit (implicant l’ampliació de l’existent), amb rectificació del traçat
per tal de reduir radis de curvatura i millora dels enllaços.
L’avantprojecte suposaria afectacions molt importants sobre el sòl urbà de Collbató, doncs
suposaria l’enderroc d’alguna edificació i l’afectació de moltes d’altres, a banda d’afectacions
en la mobilitat urbana entre barris.
El Ministeri de Foment preveu aprovar l’avantprojecte durant el 1r semestre de 2018 i
sotmetre’l a informació pública.
El POUM haurà de recollir el que finalment s’aprovi respecte al traçat de l’autovia A-2.
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Acords adoptats
•
•

Es posposa l’aprovació de l’acta de la sessió del CAUM del 14/11/2017.
Es posposa el pronunciament del CAUM respecte al punt 85, fins a disposar de l’estructura de
la propietat de la zona indicada.

Propera sessió
•

No s’acorda una propera data, realitzant-se la convocatòria amb l’antelació necessària.

Collbató, a 28 de novembre de 2017

Francesc Moncunill i Perera,
actuant com a Secretari del CAUM

