
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

ANUNCI sobre modificació i refosa dels Estatuts del Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità de
Barcelona.

El Consell d'Administració del Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (en endavant ATM), reunit en
sessió de data 13 d'abril de 2016, va delegar en el Comitè Executiu l'aprovació de la proposta de modificació
dels Estatuts de I'ATM, així com l'aprovació de la proposta de text refós.

El Comitè Executiu de l'ATM, reunit en sessió de data 12 de juliol de 2016, va adoptar l'acord d'aprovar la
modificació i la refosa dels Estatuts del Consorci de l'ATM.

En data 3 de novembre de 2016 i mitjançant publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC
número 7239) es va atorgar el preceptiu tràmit d'audiència i informació pública, sense que es formulés cap
al·legació a l'esmentada proposta de modificació i refosa estatutària.

Posteriorment l'administració de la Generalitat de Catalunya va procedir a modificar determinats preceptes de
la modificació i refosa estatutària aprovada inicialment en el Comitè Executiu de l'ATM de data 12 de juliol de
2016, mitjançant ACORD GOV/16/2017, de 21 de febrer, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de
l'Autoritat del Transport Metropolità, Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic
de l'àrea de Barcelona, i el seu text refós, essent publicat oficialment en el DOGC número Núm. 7315 de 23 de
febrer de 2017.

El Comitè Executiu de l'ATM, reunit en sessió de data 27 de juny de 2017, va aprovar novament l'acord de
modificació i refosa dels Estatuts del Consorci de l'ATM en els termes determinats en l'ACORD GOV/16/2017,
de 21 de febrer.

Per aquest motiu i com a nou compliment del tràmit d'audiència i d'informació pública establert en l'article 115
de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, l'acord esmentat es pot consultar a la seu del Consorci de l'ATM durant el termini de
20 dies hàbils des de la publicació del present anunci al DOGC. Aquest mateix anunci es publicarà a la web
(www.atm.cat) i al tauler d'edictes del Consorci.

El dret de consulta i informació es podrà exercir davant del registre del Consorci, carrer Muntaner 315-321 de
Barcelona, de dilluns a dijous, de 09:00h a 14:00 h i de 15:30 h a 18:00 h, i divendres, de 09:00 h a 14:00 h,
així com mitjançant la seva pàgina web.

Les al·legacions i els suggeriments, si s'escau, s'hauran de presentar davant el registre del Consorci de l'ATM,
dintre del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Barcelona, 27 de juny de 2017

 

Pere Torres Grau

Director general
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