En Josep Olivella Cifre, Secretari del Consell Municipal de Medi Ambient

CERTIFICO

Que en la sessió del Ple del Consell del dia 17 d'abril de 2007, es va adoptar el següent acord
relatiu a:

L' AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE COLLBATÓ:
AMPLIACIÓ DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LES GINESTERES- LES GINESTERES II –

Presentat el tema per la Presidenta del Consell i Alcaldessa, Josefina Martínez, es dóna lloc al torn
de paraules de les que destaquem el següent:

-

La Sílvia Jiménez lamenta que s'hagi enviat poca informació de l'informe previ de
sostenibilitat.

-

La Clara Perramón indica que no podem anar derivant d'un model de poble a un altre. Es
pregunta si ara anem cap un model industrial.

-

La presidenta indica que les accions culturals o turístiques no donen recursos econòmics i
que la sostenibilitat del municipi sense aquesta proposta industrial no serà possible.

-

Manel Rivero parla de poca participació en el procés d'aprovació de l'avanç, que molta
gent ha buscat Collbató defugint de zones industrials a d'altres municipis, que poden
haver-hi d'altres alternatives que donin recursos i que les dimensions de la proposta són
excessives.

-

La presidenta indica que la participació per excel·lència són les eleccions i que la proposta
ha estat força participada i amb tot el govern d'acord.

-

El Carles Gaya exposa que la proposta industrial és per a reduir el deute,
augmentar les inversions i així augmentar la qualitat de vida a 20 anys vista.

-

El Josep Estradé exposa diferents punts:
. Que estem al Consell de Medi Ambient i no en un fòrum econòmic
. Que l'informe previ de sostenibilitat no estudia diferents impactes a les persones, al
paisatge, per soroll, trànsit, etc Només s'esmenta la fauna i s'incorpora el corredor biològic.
. Que es tracta d'una important transformació de 21 ha de zona agrícola del Parc Rural.
. Que es basa en un Pla Estratègic no informat per aquest Consell.
. Que la proposta contradiu diferents finies estratègiques del Pla d'Acció Ambiental,
esmentant-se la 1, 3, 4 i 5; així com que contradiu la tendència desitjada expressada en
diferents indicadors de sostenibilitat establerts al propi Pla, esmentant-se el 2, 7, 8 o 14
entre d'altres.
. La documentació presentada és incompleta í hi falten informes dels serveis tècnics.
. Aquest tema s'hauria d'analitzar en una revisió de planejament.

-

La Presidenta indica que a l'aprovació inicial hi haurà més documentació i que s'efectuarà
un període de informació pública, a més d'indicar que les activitats industrials que s'hi
permetran seran les més respectuoses amb el medi i les persones i que s'incorporaran
mesures d'estalvi energètic.

-

La Sílvia Jiménez pregunta si no hi ha d'altres alternatives per fer front al deute. L'Anna
Úbeda indica que aquest tema s'ha estudiat molt i que el turisme o d'altres àmbits no donen
suficients ingressos per eliminar el deute municipal.

-

La Presidenta remarca que la proposta fa front al deute i permetrà noves inversions necessàries
pel municipi.

-

En aquest punt intervinc per indicar que, malgrat que el cas que ens ocupa té la seva
justificació en el deute municipal, el Consell hauria de circumscriure’s més als aspectes
ambientals de la proposta presentada.

-

Alexandre Riba pregunta perquè serveix aquest acte i el possible informe que en surti.

-

Li responc indicant el caràcter preceptiu i no vinculant del pronunciament del Ple del
Consell i la funció que té de garant de les directrius ambientals establertes en el Pla d'Acció
Ambiental tot i que tampoc podem interpretar aquest document com a tancat sinó obert, que

es pot modificar, concretar, ampliar, etc.

-

En Raimon Giner indica que caldrà veure el resultat de les properes eleccions on hi haurà
el pronunciament de la gent respecte de les dues opcions, a favor i en contra. Es
pregunta que la proposta deu ser reversible.

-

Agustí Aranda opina que està en contra de l'ampliació industrial doncs no entén que
sigui necessària, i menys quan a l'actual encara hi ha indústries buides. Pregunta també
sobre el manteniment de la zona.

-

Li responc que en el conveni hi figura la creació d'una entitat de conservació almenys per
5 anys.

-

En Xavier Sanz indica que és molt difícil de votar doncs si per una banda veu l'ampliació
industrial com incompatible amb el Pla d'Acció Ambiental i el model de poble, per l’altre es
presenta el tema com si fos " o la zona industrial o no hi ha sortida ".

-

La Presidenta recorda que el propi Pla d'Acció Ambiental ja contempla una possible ampliació
industrial.

-

La Sílvia Jiménez recorda que a part de l'afecció a la fauna hi ha d'altres impactes que no es
tenen en compte.

-

L'Enric Serra aclareix que es porta el tema a votació, primer perquè ho estableix el Reglament i
després perquè en major o menor grau hi ha un impacte i unes repercussions en el model
de poble.

-

En Manel Rivero insisteix en que Collbató hauria d'apostar per la sostenibilitat i en contra
del canvi climàtic i no pel desarrollisme i la construcció. Caldria fer una ampliació menor.

-

En Julio Amador es pregunta per la validesa democràtica d'aquest Consell just abans de
les eleccions i després de dos anys de inactivitat. En tot cas aposta per un polígon
industrial verd amb utilització de biocombustible, plaques solars, etc.

-

L'Alexandre Riba insisteix, en que hi ha un fort impacte i que es canvia el model
ambiental pel fungible. Pregunta si és vinculant el pronunciament del Ple.

-

La Presidenta aclareix que no és vinculant per l'ajuntament tal com indica el
Reglament del Consell.

-

En aquest punt, no havent més intervencions, aquest secretari explicita els termes de la
votació indicant:
.

D'acord amb l'article 17.6 del Reglament del Consell, sigui quin sigui el

pronunciament del Ple, aquest serà vàlid si aconsegueix la majoria reforçada de 2/3 dels
membres de ple dret assistents. Essent 17 el membres presents, la majoria reforçada
s'estableix en 11 vots.
. El sentit de la votació és pronunciar-se respecte de si la proposta d'ampliació
industrial que ha presentat l'Equip de Govern Municipal és o no compatible amb les
línies estratègiques del Pla d'Acció Ambiental de l'Auditoria Ambiental Municipal.
Posat el tema a votació s'obté et següent resultat:

. 7 vots favorables a la compatibilitat mediambiental del projecte presentat
. 10 vots desfavorables.
Vist el resultat aquest secretari indica que cap opció ha aconseguit el quòrum reforçat dels 2/3 del
membres presents i, per tant, l'Ajuntament pot prosseguir la tramitació del pla en el sentit que
consideri convenient.

El que es certifica als efectes de formar part de l'expedient de modificació puntual que es tramita, a
Collbató, trenta d'abril de dos mil set.

Vist i

Plau

Josefina Martínez Martínez

Josep Olivella Cifre

Presidenta del Consell

Secretari del Consell
(Resolució de l'Alcaldia núm. 18/05)

