Dilluns, 16 de febrer de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Àrea Metropolitana de Barcelona
ANUNCI
Exp. 2199/14.
El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 27 de gener de 2015, ha adoptat
l'acord següent:
APROVAR el document d'avanç del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra
de Collserola i de l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar, d'acord amb el que determinen els articles 31.b) i 8.1 l)
de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, així com l'article 86 bis 1 a) i l'apartat b) de la
disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme (en endavant, TRLU).
APROVAR i PUBLICAR el Programa de participació ciutadana, d'acord amb els articles 22 i 105 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (en endavant, RLU).
EXPOSAR el document d'avanç del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra
de Collserola i de l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar a informació pública pel termini de dos mesos, a
comptar des de l'endemà de la darrera publicació obligatòria, tal com estableix l'article 86 bis 1.c) del TRLU i 23 del
RLU, mitjançant el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la inserció d'un anunci en un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació en l'àmbit metropolità, així com en el web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a fi que es
puguin presentar suggeriments.
TRAMETRE l'avanç de Pla i la documentació ambiental necessària al Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal
que iniciï el procediment d'avaluació ambiental estratègica i emeti el document de referència i l'informe territorial i
urbanístic previ, d'acord amb els articles 86 bis del TRLU i 17 i concordants de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació
ambiental de plans i programes.
Així mateix, el Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Honorable Senyor Josep Maria
Pelegrí i Aixut, en data 26 de gener de 2015 ha resolt:
1. Donar conformitat a l'Avanç del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra
de Collserola, en relació als aspectes relacionats amb la protecció, ordenació i gestió dels recursos naturals.
2. Notificar aquesta resolució a l'Àrea Metropolitana de Barcelona a fi de continuar amb la tramitació del procediment.
Durant aquest període d'informació pública l'expedient es podrà consultar a la Secretaria de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona (carrer 62, núm. 16-18, sector A de la Zona Franca de Barcelona, edifici A, planta 2a.), també podeu
consultar la documentació al web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona www.amb.cat.
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