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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

DECRET
96/2005, de 31 de maig, de modificació del De-
cret 97/2003, d’1 d’abril, pel qual es crea la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de la Val d’Aran
i se’n regula la composició i el funcionament
intern.

El Decret 97/2003, d’1 d’abril, va crear la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Val
d’Aran i en va regular la composició i el funci-
onament intern.

Com a conseqüència de la nova estructura de
l’Administració de la Generalitat, la composi-
ció d’aquesta Comissió i de la seva Ponència
Tècnica ha de ser objecte de modificació. Per
altra banda, es considera que, sens perjudici de
la representació diferenciada que el Consell Ge-
neral d’Aran ha de tenir en la Comissió Terri-
torial d’Urbanisme de la Val d’Aran, en la res-
ta d’aspectes aquesta Comissió, com a òrgan
urbanístic de la Generalitat que ostenta les
mateixes funcions que la resta de comissions
territorials, ha de tenir una composició i un rè-
gim de funcionament similar. Si bé aquesta
Comissió es va crear de manera diferenciada en
atenció al règim especial de la Val d’Aran en un
intent de fer efectiu el mandat legal d’assignar
al Consell General d’Aran competències en
matèria urbanística, aquest mandat es pot com-
plir per altres vies que no suposin trencar l’har-
monia de funcionament de les diferents comis-
sions territorials.

Per tot això, a proposta del conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques, i d’acord amb
el Govern,

DECRETO:

Article únic
Es modifiquen els articles 4, 5, 8 i 12 del De-

cret 97/2003, d’1 d’abril, pel qual es crea la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de la Val d’Aran
i se’n regula la composició i el funcionament
intern, que queden redactats de la manera se-
güent:
“Article 4

”Llocs de reunió de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Val d’Aran

”La Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Val d’Aran es reuneix, com a mínim, dues ve-
gades l’any a Vielha al Consell General d’Aran
i, sempre que sigui necessari, al Servei Territorial
d’Urbanisme de Lleida del Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques.

”Article 5
”Composició

”5.1 La Comissió Territorial d’Urbanisme
de la Val d’Aran és presidida pel conseller o per
la consellera de Política Territorial i Obres Pú-
bliques. El Síndic d’Aran i el director o la direc-
tora general d’Urbanisme n’ostenten les dues
vicepresidències.

”5.2. Integren també la Comissió:
”a) El director o la directora de la Ponència

Tècnica.
”b) El director o la directora de l’Oficina

Tècnica d’Urbanisme del Consell General
d’Aran.

”c) El delegat o la delegada territorial del
Govern de la Generalitat o persona en qui de-
legui.

”d) Un representant designat per cadascun
dels departaments de la Generalitat següents:
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Cultura,
de Governació i Administracions Públiques, de
Treball i Indústria, de Comerç, Turisme i Con-
sum, d’Interior, de Medi Ambient i Habitatge,
i de Relacions Institucionals i Participació, sem-
pre que aquests departaments no hagin trans-
ferit les seves competències d’informe de pla-
nejament urbanístic al Consell General d’Aran.

”e) Tres representants del Consell General
d’Aran

”f) Dos representants dels municipis de la Val
d’Aran, proposats per les organitzacions asso-
ciatives d’entitats locals de Catalunya. Tots ells
han de ser membres de les corporacions locals.

”g) Un representant de l’Administració Ge-
neral de l’Estat.

”h) Dos membres de lliure designació per
part del president o de la presidenta de la Co-
missió, entre persones d’un reconegut prestigi
professional o acadèmic en matèria d’urbanis-
me, d’habitatge i de medi ambient.

”5.3 El secretari o la secretària de la Comis-
sió serà el secretari o la secretària de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida i actuarà amb
veu i sense vot.

”5.4 Podran assistir a les sessions de les co-
missions territorials d’urbanisme, amb veu però
sense vot, a petició de la presidència, els respon-
sables tècnics i jurídics de la Direcció General
d’Urbanisme competents, per a un millor asses-
sorament de la Comissió.

”5.5 Els representants del Consell General
d’Aran es renoven després de cada elecció dels
consellers generals.

”5.6 Els representats dels ens locals es re-
novaran després de cada elecció municipal o
quan així ho proposin les organitzacions asso-
ciatives que han de designar-los.

”5.7 El president o la presidenta de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de la Val d’Aran
vetllarà per assolir una representació equilibrada
d’homes i de dones en la comissió per tal d’in-
corporar la perspectiva de gènere en l’actuació
urbanística d’aquesta comissió.

”Article 8
”Composició de la Ponència Tècnica

”8.1 La Ponència Tècnica està constituïda
pels membres següents:

”a) El director o la directora general d’Ur-
banisme, que actuarà com a president o presi-
denta.

”b) El conseller o la consellera del Consell
General d’Aran responsable en matèria urba-
nística.

”c) Un representant de la Secretaria de la
Mobilitat i un de la Secretaria per a la Planifi-
cació Territorial, del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques.

”d) El cap del Servei Territorial d’Urbanis-
me de Lleida, que actuarà com a director o di-
rectora de la Ponència Tècnica.

”e) El director o la directora de l’Oficina
Tècnica d’Urbanisme del Consell General
d’Aran.

”f) Un representant designat per cadascun
dels departaments de la Generalitat següents:
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Cultura,
d’Educació, de Governació i Administracions
Públiques, de Treball i Indústria, de Comerç,
Turisme i Consum, d’Interior, de Medi Ambi-
ent i Habitatge, i de Relacions Institucionals i

Participació, sempre que no hagin transferit les
seves competències d’informe de planejament
urbanístic al Consell General d’Aran.

”g) Dos representants del Consell General
d’Aran.

”h) Dos representants dels ens locals propo-
sats per les organitzacions associatives d’entitats
locals de Catalunya.

”i) Un representant de l’Administració Ge-
neral de l’Estat.

”j) Dos membres, nomenats pel president de
la Comissió Territorial d’Urbanisme, entre per-
sones d’acreditada competència dels Col·legis
d’Arquitectura i d’Enginyers de Camins, a pro-
posta del Consell General d’Aran.

”8.2 Un secretari o una secretària de la Po-
nència Tècnica, que serà el/la mateix/a que el/
la de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Val d’Aran i que actuarà amb veu i sense vot.

”8.3 La Comissió Territorial d’Urbanisme
de la Val d’Aran pot designar, per majoria d’as-
sistents i a proposta del president o de la presi-
denta o de qualsevol dels seus membres, altres
membres per a la Ponència Tècnica que actu-
aran amb veu i sense vot. Aquesta incorporació
podrà ser acotada en el temps i en funció dels
assumptes a tractar i la designació es podrà
deixar sense efecte en qualsevol moment.

”8.4 Els responsables tècnics i jurídics de la
Direcció General d’Urbanisme competents
poden assistir a les sessions de la Ponència Tèc-
nica, per a un millor assessorament de l’òrgan
col·legiat.

”8.5 El president o la presidenta de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de la Val d’Aran
vetllarà per assolir una representació equilibrada
d’homes i de dones en la Ponència Tècnica
d’aquesta Comissió per tal d’incorporar la pers-
pectiva de gènere en l’actuació urbanística de
la Ponència Tècnica.

”Article 12
”Funcionament

”12.1 El suport administratiu i tècnic de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Val
d’Aran i de la Ponència Tècnica es duu a terme
des del Servei Territorial d’Urbanisme de Lleida
del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, amb la col·laboració de l’Oficina
Tècnica d’Urbanisme de la Val d’Aran.

”12.2 El director o la directora de la Ponèn-
cia Tècnica elaborarà les propostes que han de
ser elevades a la Ponència Tècnica. Les propos-
tes han de ser trameses al cap de l’Oficina Tèc-
nica d’Urbanisme del Consell General d’Aran,
com a mínim, amb trenta-sis hores d’antelació
a la reunió de la Ponència Tècnica, per tal que
els membres del Consell puguin debatre-les
abans de la sessió i conformar el seu parer mo-
tivat al respecte.”

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En el termini de dos mesos des de l’entrada
en vigor d’aquest Decret s’ha de constituir la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de la Val d’Aran
i la seva Ponència Tècnica, d’acord amb aquest
Decret.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Mentre no es constitueixi la Comissió Ter-
ritorial d’Urbanisme de la Val d’Aran i la seva
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Ponència Tècnica d’acord amb aquest Decret,
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida
i la seva Ponència Tècnica continuaran reso-
lent els assumptes relatius a l’àmbit de la Val
d’Aran i es notificaran al Consell General
d’Aran.

Durant aquest període transitori s’integrarà
com a membre, amb veu i vot, de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida, un represen-
tant del Consell General d’Aran, per al conei-
xement dels assumptes d’Aran.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen els articles 4, 5, 8 i 12 del Decret
97/2003, d’1 d’abril, pel qual es crea la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de la Val d’Aran i
se’n regula la composició i el funcionament in-
tern.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta la persona titular del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques
per dur a terme les actuacions necessàries per
al desplegament d’aquest Decret.

—2 Aquest Decret entra en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Barcelona, 31 de maig de 2005

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

JOAQUIM NADAL I FARRERAS

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(05.139.099)

DECRÈT
96/2005, de 31 de mai, de modificacion deth De-
crèt 97/2003, d’1 d’abriu, peth quau se cree era
Comission Territoriau d’Urbanisme dera Val
d’Aran e se’n regule era composicion e eth fon-
cionament intèrn.

Eth Decrèt 97/2003, d’1 d’abriu, creèc era
Comission Territoriau d’Urbanisme dera Val
d’Aran e ne regulèc era composicion e eth fon-
cionament intèrn.

Coma conseqüéncia dera naua estructura
dera Administracion dera Generalitat, era com-
posicion d’aguesta Comission e dera sua Ponén-
cia Tecnica a d’èster objècte de modificacion. Per
un aute costat, se considère que, sense perjudici
dera representacion diferenciada qu’eth Con-
selh Generau d’Aran a d’auer ena Comission
Territoriau d’Urbanisme dera Val d’Aran, enes
auti aspèctes, aguesta Comission, coma organ
urbanistic dera Generalitat qu’ostente es ma-
deishes foncions qu’es autes comissions terri-
toriaus, a d’auer ua composicion e un regim de
foncionament parion. Maugrat qu’aguesta Co-
mission se creèc de manèra diferenciada, en
atencion ath regim especiau dera Val d’Aran, en
un intent de hèr efectiu eth mandat legau d’as-
signar ath Conselh Generau d’Aran competén-
cies en matèria urbanistica, aguest mandat se pòt
complir per d’autes vies que non supòsen trin-

car era armonia de foncionament des diferen-
tes comissions territoriaus.

Per tot açò, a propòsta deth conselhèr de
Politica Territoriau e Òbres Publiques, e cossent
damb eth Govèrn,

DECRÈTI:

Article unic
Se modifiquen es articles 4, 5, 8 e 12 deth De-
crèt 97/2003, d’1 d’abriu, peth quau se cree era
Comission Territoriau d’Urbanisme dera Val
d’Aran e se’n regule era composicion e eth fon-
cionament intèrn, que demoren redactats dera
manèra següenta:

“Article 4
”Lòcs de reünion dera Comission Territori-

au d’Urbanisme dera Val d’Aran
”Era Comission Territoriau d’Urbanisme

dera Val d’Aran se reünís, coma minim, dus
viatges ar an en Vielha en Conselh Generau
d’Aran e, tostemp que calgue, en Servici Terri-
toriau d’Urbanisme de Lhèida deth Departa-
ment de Politica Territoriau e Òbres Publiques.

”Article 5
”Composicion

”5.1 Era Comission Territoriau d’Urbanis-
me dera Val d’Aran ei presidida peth conselhèr
o era conselhèra de Politica Territoriau e Òbres
Publiques. Eth sindic d’Aran e eth director o
directora generau d’Urbanisme n’ostenten es
dues vicepresidéncies.

”5.2  Intègren tanben era Comission:
”a) Eth director o era directora dera Ponén-

cia Tecnica.
”b) Eth director o era directora dera Ofici-

na Tecnica d’Urbanisme deth Conselh Generau
d’Aran.

”c) Eth delegat o era delegada territoriau
deth Govèrn dera Generalitat o persona en qui
delègue.

”d) Un representant designat per cadun des
departaments dera Generalitat següents: d’Agri-
cultura, Ramaderia e Pesca, de Cultura, de Go-
vernacion e Administracions Publiques, de Tra-
balh e Indústria, de Comèrç, Torisme e Consum,
d’Interior, de Miei Ambient e Abitatge, e de
Relacions Institucionaus e Participacion, tos-
temp qu’aguesti departaments non agen trans-
ferit es sues competéncies d’informe de plane-
jament urbanistic ath Conselh Generau d’Aran.

”e) Tres representants deth Conselh Gene-
rau d’Aran

”f) Dus representants des municipis dera Val
d’Aran, proposadi pes organizacions associati-
ves d’entitats locaus de Catalonha. Toti eri an
d’èster membres des corporacions locaus.

”g) Un representant dera Administracion
Generau der Estat.

”h) Dus membres de liura designacion per
part deth president o dera presidenta dera Co-
mission, entre persones d’un reconeishut prestigi
professionau o academic en matèria d’urbanis-
me, d’abitatge e de mie ambient.

”5.3 Eth secretari o era secretària dera Co-
mission serà eth secretari o secretària dera Co-
mission Territoriau d’Urbanisme de Lhèida e ac-
tuarà damb votz e sense vòt.

”5.4 Poderàn assistir tàs sessions des comis-
sions territoriaus d’urbanisme, damb votz mès
sense vòt, a demana dera Presidéncia, es respon-

sables tecnics e juridics dera Direccion Gene-
rau d’Urbanisme competents, entà un melhor
assessorament dera Comission.

”5.5 Es representants deth Conselh Gene-
rau d’Aran se renauïràn dempús de cada elec-
cion des conselhèrs generaus.

”5.6 Es representats des ens locaus se rena-
uiràn dempús de cada eleccion municipau o
quan atau ac propòsen es organizacions associ-
atives qu’an de designar-les.

”5.7 Eth president o presidenta dera Co-
mission Territoriau d’Urbanisme dera Val
d’Aran velharà entà arténher ua represen-
tacion equilibrada d’òmes e de hemnes ena
Comission, entà pr’amor d’incorporar era
perspectiva de genre ena actuacion urbanis-
tica d’aguesta Comission.

”Article 8
”Composicion dera Ponéncia Tecnica

”8.1 Era Ponéncia Tecnica ei constituïda pes
membres següents:

”a) Eth director o era directora generau
d’Urbanisme, qu’actuarà coma president o pre-
sidenta.

”b) Eth conselhèr o era conselhèra deth Con-
selh Generau d’Aran responsable en matèria ur-
banistica.

”c) Un representant dera Secretaria dera
Mobilitat e un dera Secretaria entara Planifica-
cion Territoriau, deth Departament de Politica
Territoriau e Òbres Publiques.

”d) Eth cap deth Servici Territoriau d’Urba-
nisme de Lhèida, qu’actuarà coma director o
directora derla Ponéncia Tecnica.

”e) Eth director o era directora dera Ofici-
na Tecnica d’Urbanisme deth Conselh Generau
d’Aran.

”f) Un representant designat per cadun des
departaments dera Generalitat següents: d’Agri-
cultura, Ramaderia e Pesca, de Cultura, d’Edu-
cacion, de Governacion e Administracions pu-
bliques, de Trabalh e Indústria, de Comèrç,
Torisme e Consum, d’Interior, de Miei Ambi-
ent e Abitatge, e de Relacions Institucionaus e
Participacion, tostemp que non agen transferit
es sues competéncies d’informe de planejament
urbanistic ath Conselh Generau d’Aran.

”g) Dus representants deth Conselh Gene-
rau d’Aran.

”h) Dus representants des ens locaus propo-
sadi pes organizacions associatives d’entitats
locaus de Catalonha.

”i) Un representant dera Administracion
Generau der Estat.

”j) Dus membres, nomentats peth president
dera Comission Territoriau d’Urbanisme, entre
persones d’acreditada competéncia des Collè-
gis d’Arquitectura e d’Engenhaires de Camins,
a propòsta deth Conselh Generau d’Aran.

”8.2 Un secretari o ua secretària dera Po-
néncia Tecnica, que serà eth madeish/a qu’eth
dera Comission Territoriau d’Urbanisme dera
Val d’Aran e qu’actuarà damb votz e sense vòt.

”8.3 Era Comission Territoriau d’Urbanis-
me dera Val d’Aran pòt designar, per majoria
d’assistents e a propòsta deth president o dera
presidenta o de quassevolh des sòns membres,
d’auti membres entara Ponéncia Tecnica qu’ac-
tuaràn damb votz e sense vòt. Aguesta incorpo-
racion poderà èster acotada en temps e en fon-
cion des ahèrs a tractar e era designacion se
poderà deishar sense efècte en quaussevolh
moment.
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”8.4 Es responsables tecnics e juridics dera
Direccion Generau d’Urbanisme competents
pòden assistir tàs sessions dera Ponéncia Tec-
nica, entà un melhor assessorament der organ
collegiat.

”8.5 Eth president o presidenta dera Comis-
sion Territoriau d’Urbanisme dera Val d’Aran
velharà entà arténher ua representacion equi-
librada d’òmes e de hemnes ena Ponéncia Tec-
nica d’aguesta Comission entà pr’amor d’incor-
porar era perspectiva de genre ena actuacion
urbanistica dera Ponéncia Tecnica.

”Article 12
”Foncionament

”12.1 Eth supòrt administratiu e tecnic dera
Comission Territoriau d’Urbanisme dera Val
d’Aran e dera Ponéncia Tecnica s’amie a tèrme
des deth Servici Territoriau d’Urbanisme de
Lhèida deth Departament de Politica Territo-
riau e Òbres Publiques, damb era collaboraci-
on dera Oficina Tecnica d’Urbanisme dera Val
d’Aran.

”12.2 Eth director o era directora dera
Ponéncia Tecnica elaborarà es propòstes qu’an
d’èster elevades ara Ponéncia Tecnica. Es pro-
pòstes an d’èster trametudes ath cap dera Ofi-
cina Tecnica d’Urbanisme deth Conselh Gene-
rau d’Aran, coma minim, damb trenta sies ores
d’auança ara reünion dera Ponéncia Tecnica,
entà qu’es membres deth Conselh poguen de-
bàter abantes dera session e conformar era sua
opinion motivada ath respècte.”

DISPOSICION ADDICIONAU

En tèrme de dus mesi des dera entrada en
vigor d’aguest Decrèt s’a de constituïr era Co-
mission Territoriau d’Urbanisme dera Val
d’Aran e era sua Ponéncia Tecnica, cossent
damb aguest Decrèt.

DISPOSICION TRANSITÒRIA

En tant non se constituïsque era Comission
Territoriau d’Urbanisme dera Val d’Aran e era
sua Ponéncia Tecnica cossent damb aguest
Decrèt, era Comission Territoriau d’Urbanisme
de Lhèida e era sua Ponéncia Tecnica continu-
aràn resolvent es ahèrs relatius en encastre dera
Val d’Aran e se notificaràn ath Conselh Generau
d’Aran.

Pendent aguest periòde transitòri s’integrarà
coma membre, damb votz e vòt, dera Comis-
sion Territoriau d’Urbanisme de Lhèida, un re-
presentant deth Conselh Generau d’Aran, en-
tath coneishement des ahèrs d’Aran.

DISPOSICION DEROGATÒRIA

Se deròguen es articles 4, 5, 8 e 12 deth De-
crèt 97/2003, d’1 d’abriu, peth quau se cree era
Comission Territoriau d’Urbanisme dera Val
d’Aran e se’n regule era composicion e eth fon-
cionament intèrn.

DISPOSICIONS FINAUS

—1 Se faculte era persona titulara deth Depar-
tament de Politica Territoriau e Òbres Publiques
entà amiar a tèrme es actuacions de besonh
entath desplegament d’aguest Decrèt.

—2 Aguest Decrèt entre en vigor londeman
dera sua publicacion en Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 31 de mai de 2005

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President dera Generalitat de Catalonha

JOAQUIM NADAL I FARRERAS

Conselhèr de Politica Territoriau
e Òbres Publiques

(05.139.099)

DECRET
97/2005, de 31 de maig, pel qual s’aprova la mo-
dificació de determinats articles dels Estatuts del
Consorci autonòmic per a la coordinació del sis-
tema metropolità de transport públic de l’àrea de
Barcelona, Autoritat del Transport Metropolità.

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat,
preveu que es creïn autoritats territorials de la
mobilitat. Aquestes autoritats territorials, que
es troben regulades en l’article 20 de la Llei,
adopten la forma de consorci i les constitueixen
el departament competent en matèria d’infra-
estructures de mobilitat i transport i els ens lo-
cals de l’àmbit territorial corresponent.

La mateixa Llei, en la seva disposició addici-
onal segona, disposa que correspon al Consorci
per a la coordinació del sistema metropolità de
transport públic de l’àrea de Barcelona, Auto-
ritat del Transport Metropolità, creat pel Decret
48/1997, de 18 de febrer, l’exercici de les funci-
ons que s’encomanen a les autoritats territori-
als de la mobilitat en el seu àmbit territorial.
Igualment preveu que, en tot cas, les adminis-
tracions que integren l’Autoritat del Transport
Metropolità han d’adequar, si escau, els seus
estatuts a allò que la Llei de la mobilitat disposa.

En conseqüència, cal procedir a modificar
diversos preceptes del text actual dels Estatuts
del Consorci. Concretament, aquestes modifi-
cacions afecten, d’una banda, l’article 4, referent
a les funcions de l’Autoritat del Transport Me-
tropolità i, d’altra banda, l’article 8 en el sentit
de substituir la Ponència d’usuaris i beneficia-
ris del transport col·lectiu metropolità per un
consell de la mobilitat.

De conformitat amb l’article 24 dels Estatuts,
aquesta modificació l’ha aprovat el Consell
d’Administració del Consorci, en data 27 d’oc-
tubre de 2004 i l’han ratificat l’Entitat Metro-
politana del Transport i l’Ajuntament de Bar-
celona.

Per tot això, a proposta del conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques i d’acord amb
el Govern,

DECRETO:

Article 1
S’afegeix un nou apartat 7 a l’article 4 del text

dels Estatuts del Consorci autonòmic per a la co-
ordinació del sistema metropolità de transport
públic de l’àrea de Barcelona, Autoritat del
Transport Metropolità, aprovats pel Decret 151/
2002, de 28 de maig, i pel Decret 288/2004, d’11
de maig, amb el text següent:

“7. Altres funcions relacionades amb la mo-
bilitat.

”7.1 Elaboració, tramitació i avaluació del
plans directors de mobilitat.

”7.2 Emissió d’informes respecte dels plans
de mobilitat urbana, dels plans de serveis i dels
estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

”7.3 L’aplicació i el finançament de les me-
sures per a l’ús racional del vehicle privat, sense
perjudici de les competències autonòmiques i
locals.

”7.4 L’elaboració i el finançament de les pro-
postes per a l’ús racional de les vies i de l’espai
públic, en aspectes com l’aparcament, les àrees
de vianants o la implantació de carrils reservats
per al transport públic o les bicicletes, sense per-
judici de les competències autonòmiques i locals.

”7.5 El foment de la cultura de la mobilitat
sostenible entre els ciutadans.

”7.6 Qualsevol altra que en matèria de mo-
bilitat li sigui atribuïda per la legislació vigent.”

Article 2
Es dóna una nova redacció a l’article 8 del text

dels Estatuts del Consorci autonòmic per a la
coordinació del sistema metropolità de transport
públic de l’àrea de Barcelona, Autoritat del
Transport Metropolità, aprovats pel Decret 151/
2002, de 28 de maig, i pel Decret 288/2004, d’11
de maig, amb el text següent:

“Article 8
”El Consell de la mobilitat de l’ATM

”8.1 El Consell de la mobilitat de l’ATM (en
endavant, CMATM) és l’òrgan de consulta i par-
ticipació cívica i social en el funcionament del sis-
tema metropolità de transport públic col·lectiu i
de la mobilitat, en l’àmbit competencial de l’ATM.

”El CMATM es compon dels membres se-
güents:

”President: el vicepresident segon de l’ATM.
”Un vocal del Consell d’Administració de

l’ATM, per cadascuna de les administracions
consorciades i entitats adherides.

”Representants de la Federació de Munici-
pis de Catalunya i de l’Associació de Municipis
de Catalunya.

”Representants de les organitzacions empre-
sarials amb més implantació a Catalunya.

”Representants dels sindicats amb més im-
plantació a Catalunya.

”Representants de les associacions de consu-
midors i usuaris més representatives de Cata-
lunya.

”Representants d’associacions o col·lectius
d’especial rellevància en el transport públic i la
mobilitat.

”El director general de l’ATM.
”Actua com a secretari del Consell, un mem-

bre del quadre directiu del Consorci proposat
a aquest efecte pel director general.

”8.2 Els membres del CMATM han de ser
nomenats pel president de l’ATM a proposta de
les mateixes entitats a les quals hagin de repre-
sentar.

”8.3 Poden participar en les activitats
d’aquest Consell, per invitació del seu president,
representants d’entitats o administracions inte-
ressades en els assumptes concrets a debatre a
les reunions.

”8.4 El CMATM ha de reunir-se precep-
tivament com a mínim dues vegades l’any, amb
la convocatòria prèvia del seu president, per co-
nèixer i deliberar sobre totes aquelles qüesti-
ons que li siguin sotmeses pels òrgans del Con-
sorci.”


