
 Collbató

AMPLIACIÓ POLÍGON INDUSTRIAL: ACTUEM AMB COHERÈNCIA

Per què hem votat que NO a la verificació del Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General 
d’ordenació, ampliació de la zona industrial les Ginesteres-Ginesteres II?

1.- Perquè no ha recollit les nostres aportacions, coincidents amb les prescripcions de la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona. Amb naus de 12 metres d’alçada l’equip de govern es 
decanta per un model de polígon basat en magatzems logístics i empreses de poc valor afegit. 

2.- Des que el PSC va obtenir majoria absoluta, les aportacions d’ERC, que van permetre l’ 
acord inicial entre PSC, CIU i ERC, s’han deixat de tenir en compte i, al nostre parer, el projecte 
s’ha anat degradant.

3.- Perquè no es garanteix la xifra de diners que ingressaran per la “compensació econòmica”, 
ni quan s’ingressaran. L’Ajuntament rebrà uns terrenys que els podrà posar a la venda, a lloguer 
o gestionar com millor li sembli. La diferència és que abans tenia un comprador (els antics 
promotors) que garantia, per conveni, comprar-los per 6.000.000 € si l’Ajuntament els posava 
a la venda; ARA NO. Fins que no ho venguin no sabrem el que se’n pot treure.

4.- Perquè no hi hagut transparència. No ens han mantingut informats de com evolucionava, ni 
a nosaltres ni al poble. No era en absolut necessari un Ple tres dies després de signar l’ acord 
amb les modificacions introduïdes; hi havia temps suficient per explicar-ne el nou contingut, 
tan al poble com als grups polítics de l’Ajuntament, abans de fer-lo. El compromís inicial entre 
ERC, PSC i CIU establia que s’havia d’explicar al poble com evolucionava el projecte; queda clar 
que aquest compromís era exclusivitat d’ERC, ja que tot i que ja no donem suport al projecte, 
encara hi ha dos grups que van signar l’acord però ja no troben necessari complir-lo. 

5.- Perquè ja n’hi ha prou de demagògia. L’Ajuntament no pot garantir llocs de treball i menys 
amb el model de polígon que estan treballant.

6.- Perquè ja n’hi ha prou de posar la por al cos de la gent. Ja no poden dir que amb l’ampliació 
de la zona industrial faran totes les inversions que manquen al poble i    
n’eixugaran el dèficit.

7.- Perquè no vivim aliens al món. Tot i la crisi econòmica, l’Alcaldessa afirma que a Collbató 
tenim demanda d’empreses per instal·lar-s’hi, quan al nostre entorn els polígons es buiden. A 
malvendre sempre hi són a temps, és clar.

8.- Perquè hem perdut un temps d’or. El millor hauria estat aturar-nos, analitzar la situació i 
planificar el futur entre tots, però el projecte del polígon ha fet que qui governa a Collbató no 
hagi buscat cap alternativa per millorar la situació econòmica. 

9.- Perquè som coherents. Ens vam comprometre en les eleccions a vetllar per un polígon de 
qualitat, respectuós amb el medi ambient i que fos un reclam per empreses de valor afegit; 
aquest projecte ja no ho garanteix.

En cas que s’aprovi, des d’ERC continuarem treballant per defensar el model de polígon que 
inicialment es proposava i evitar que es converteixi en el nyap que es preveu. Som el grup 
més minoritari però no per això deixarem de fer-ho, ja que PSC i CIU s’ho maneguen entre ells 
sense buscar cap mena de consens ni compten amb el poble i el GIC està amb el NO sense 
proposar cap alternativa. En aquest ajuntament de blanc i negre, que tant bé els va a tots, la 
nostra tasca serà més necessària que mai.
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“Treballarem perquè empreses d’alt valor afegit s’instal·lin a Collbató” 
programa electoral d’Esquerra a les eleccions municipals de Collbató

CRONOLOGIA D’ UN PROCÉS:

19/01/2007: Aprovació avanç de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de les Ginesteres. 
ERC accepta donar suport al projecte, sempre i quan hi hagi una comissió de seguiment i es compleixin 
les condicions pactades.  Vam votar SÍ

03/05/2007: Aprovació Inicial de la Modificació Puntual del Pla General. Continua existint la comissió 
de seguiment i hi ha un Acte Públic de presentació del projecte (ho exigeix ERC perquè ni PSC ni CIU ho 
creien necessari). Vam votar SÍ

27/05/2007: Eleccions municipals. El PSC guanya les eleccions per majoria absoluta i forma un govern 
en solitari.

16/05/2008: Aprovació provisional. La comunicació per part de l’equip de govern disminueix. Expressem 
els nostres dubtes per la falta de concreció. ABSTENCIÓ. 

Dictamen de Medi Ambient: Recull una sèrie de consideracions al projecte (entre elles l’alçada de les 
naus i els usos permesos). Comuniquem a l’equip de govern que creiem que s’haurien d’incorporar.

Ho envien al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

La comissió de seguiment desapareix i la informació escasseja.

03/07/2008: La Comissió d’Urbanisme de Barcelona (CUB) aprova definitivament la Modificació Puntual 
amb requisits: alçades (han de baixar l’ alçada a 9 metres), limitació dels usos permesos i  requisits de 
forma (coincideixen amb el dictamen de Medi Ambient).

19/09/2008: Presenten recurs d’alçada al Conseller. Discrepem del PSC;  si volem un polígon de quali-
tat no podem tenir naus de 12 metres. Votem NO.

17/03/2009: El Conseller Nadal estima el recurs d’alçada contradient la decisió de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona.

28/04/2009: Els promotors inicials presenten la renúncia a fer el projecte. Ens
 n’assabentem el 22/03/2010 (gairebé un any després).

21/03/2010: L’Ajuntament signa amb els propietaris dels terrenys una addenda al conveni inicial amb 
alguns canvis significatius on, per exemple, desapareix la garantia de cobrament dels 6.000.000€ previs-
tos en l’original.

26/03/2010: Verificació del Text Refós. Votem NO.


