
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

ANUNCI pel qual se sotmet a informació pública el projecte de Pla director de la mobilitat de la regió
metropolitana de Barcelona 2020-2025 i el corresponent Informe de sostenibilitat ambiental.

El Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió ordinària de data 17 de juliol de 2019, va acordar prendre
coneixement del contingut del projecte de Pla director de mobilitat en l'àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat
Metropolitana de Barcelona per al període 2020- 2025 elaborat pels serveis de l'àrea de mobilitat de l'Autoritat
del Transport Metropolità, que inclou el corresponent Estudi ambiental estratègic, així com elevar a l'Honorable
Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya el projecte de Pla director de mobilitat del
Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona per al període 2020-2025, que inclou el corresponent
Estudi ambiental estratègic, per a la seva aprovació inicial, si escau, als efectes què es preveu a l'article 4.2 del
Decret 466/2004, de 28 de desembre.

En data 24 de juliol de 2019, l'Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha
aprovat inicialment l'esmentat Pla.

Conforme s'estableix a l'article 4.2 del Decret 466/2004, del 28 de desembre, relatiu a determinats instruments
de planificació de la mobilitat i al Consell de Mobilitat, i a l'article 23.2 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril,
d'avaluació ambiental de plans i programes, se sotmet a informació pública l'esmentat projecte de Pla, que
inclou el corresponent informe de sostenibilitat ambiental, per un període de tres mesos a comptar des de
l'endemà de la publicació del present anunci.

Durant aquest període els esmentats documents es podran consultar, de dilluns a divendres, de 9h a 14h, a la
seu social de l'Autoritat del Transport Metropolità, al carrer Muntaner 315-321, 08021 Barcelona, o bé a través
d'Internet (https://www.atm.cat/web/ca/document_pdm_2020.php), i es poden formular les al·legacions, els
suggeriments o les observacions que es considerin oportunes al projecte en tots els seus aspectes, que
s'hauran de presentar durant l'esmentat període en el registre de l'ATM, a l'adreça indicada, o per qualsevol
altre mitjà admès en dret.

 

Barcelona, 25 de juliol de 2019

 

Pere Torres Grau

Director general
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