AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)

Barcelona

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC MUNICIPAL
08/05/2018
Data

Dimarts, a 8 de maig de 2018

Lloc

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

Hora convocatòria
Convocats

17:30h
Hora inici reunió 17:40h 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, David Martí, Josep Anton Serra, 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: Miquel Vallès.

Assistents

Ordre del dia segons la convocatòria a la present sessió del CAUM
1. Debat i anàlisi de l’avantprojecte del nou traçat de l’Autovia A-2.

Resum de les qüestions tractades durant la sessió
•

Es realitza una sessió per analitzar la proposta del nou traçat de l’Autovia A-2, tot i no ser un
document que el Ministeri de Foment hagi informat sobre la seva aprovació a l’Ajuntament.

Acords adoptats
•
•

•

Es posposa l’aprovació de les actes de les sessions del CAUM del 14/11/2017, del 28/11/2017 i
del 13/03/2018.
El CAUM es posiciona en contra de la proposta de nou traçat, degut a les importants
afectacions que aquesta sembla implicar, tant per a les edificacions existents, com per la
mobilitat futura. Cal esperar, però, a disposar d’un document de major detall que permeti
conèixer a fons les afectacions.
El CAUM planteja la necessitat de buscar assessorament especialitzat de caràcter tècnic i
jurídic per al plantejament de les al·legacions necessàries.

Propera sessió
•

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

Collbató, a 25 de setembre de 2018

Francesc Moncunill i Perera,
actuant com a Secretari del CAUM
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