
CIRCULAR DIRIGIDA ALS PROPIETARIS DEL *BOSC DEL *MISSÉ RELATIVA A LA REUNIÓ 

MANTINGUDA AMB L'ALCALDE DE COLLBATÓ EL 18 DE MAIG DE 2021. 

 

A Collbató, a 18 de maig de 2021 

  

Benvolguts veins 

  

Tal com havíem sol·licitat, l'Alcalde va rebre al President de la Associaciò de Propietaris del 

Bosc del Missé, Ramon Prunera al membre de la Junta D. Toni Torres i a la lletrada *Dª Victoria 

Saavedra, en el dia d'ahir en la Seu de l'Ajuntament. Juntament amb Alcalde van assistir el 

Regidor d'Urbanisme Sr. Estradé i el tècnic Sr. Juan Manuel *Cividanes. 

El resum d'aquesta reunió és la següent: 

  

1r.- Posició de la *Associaciò de *Propietaris: 

- Volem que es realitzin les obres, però esperar un any perquè les famílies es puguin recuperar 

econòmicament de la crisi. 

- Existeix un desconeixement per part dels propietaris del que és el PADUR i el Projecte 

d'Urbanització, i això és a conseqüència de la falta d'informació per part de l'Ajuntament. 

- L'Ajuntament havia d'haver efectuat un procés participatiu de manera prèvia a l'aprovació del 

*PADUR. 

- La junta creu que s'executarà el Projecte urbanització que vulgui l'Ajuntament, quan vulgui 

l'Ajuntament sense tenir en compte la voluntat i criteri dels propietaris. 

- El projecte d'urbanització es tramitarà amb la mateixa rapidesa amb què es va redactar i va 

aprovar el *PADUR. 

- L'Ajuntament no ha fet res per a aconseguir el finançament de les obres, o com menys 

estudiar diferents alternatives perquè els propietaris puguin pagar les obres. 

- Els propietaris tindran serioses dificultats per a pagar les quotes. 

- Els propietaris volen una moratòria per a començar a tramitar el Projecte d'Urbanització d'un 

any, des de l'aprovació definitiva del *PADUR. 

2n.- Posició del Sr. Alcalde: 

- No es dóna cap credibilitat a les signatures recaptades per la Associaciò de *Propietaris. 

- No hi ha hagut cap recepció de les obres d'urbanització, remetent-se a una resolució de l'any 

2010 de l'Ajuntament. 

- L'Ajuntament no pot per llei realitzar aportacions dineràries per a l'execució de les obres. 

- La intenció de l'Ajuntament és iniciar com més aviat millor els tràmits per a executar les obres 

d'urbanització, i preveu que s'iniciïn en el termini d'un any. 



- Ara mateix no hi ha cap subvenció. L'Ajuntament demanarà les ajudes i subvencions que 

corresponguin però no tenen cap esperança que la Generalitat o un altre organisme vagi a 

aprovar cap. 

  

La conclusió és que l'Ajuntament té un “full de ruta” amb un calendari, i no té cap intenció de 

desviar-se de la mateixa per sobre de la voluntat i interessos dels propietaris. 

  

Per consegüent, la Associaciò ha decidit realitzar una sèrie d'actuacions, tant a nivell jurídic 

com mediàtic 


