Divendres, 3 de febrer de 2012
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de la Roca del Vallès
ANUNCI
La Junta de Govern, en sessió de 15 de desembre de 2011, va aprovar l’acord que, literalment, diu:
“Atès que l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, ha elaborat,
juntament amb l’Ajuntament i l’ADF Serra de Marina, el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals de la Roca del
Vallès pel quadrienni 2011-2015.
Vist que el Pla de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (PPI) és un document de planificació i gestió definit a la Llei
forestal de Catalunya de 1986, que té com a objectius reduir el risc d’inici i propagació dels incendis forestals i facilitarne l’extinció. Aquestes previsions i mesures es presenten a través d’informació escrita i informació gràfica.
Vist que l’objectiu d’aquest Pla és definir, fonamentalment la xarxa viària bàsica municipal per a la prevenció i extinció i
la xarxa de punts d’aigua pera bastir els equips d’extinció. El Pla també recull informació sobre els models de
combustible, els equipaments i infraestructures més vulnerables i els elements del territori que poden provocar un
incendi. El Pla també determina les accions que s’han de realitzar per fer operatives les xarxes viàries i de punts d’aigua
per reduir la vulnerabilitat i el perill; defineix el cost i estableix un calendari d’execució.
Vist que el Pla estableix, en l'apartat 4.1 Programa general d’inversions i despeses, el cost per any de la següent
manera:
Any
2011
2012
2013
2014
2015

Inversions

4.200,00 EUR
4.200,00 EUR

Manteniments
14.500,00 EUR
13.020,00 EUR
13.820,00 EUR
9.900,00 EUR
14.500,00 EUR
65.740,00 EUR

Totals
14.500,00 EUR
13.020,00 EUR
13.820,00 EUR
14.100,00 EUR
14.500,00 EUR
69.940,00 EUR

Atès que el Pla estableix que l’Ajuntament assumirà el 15% del cost total anual, i, per tant, assumirà els imports
següents:
Any
2011
2012
2013
2014
2015

Aportació Ajuntament
2.175 EUR
1.953 EUR
2.073 EUR
2.115 EUR
2.175 EUR

PRIMER.- Aprovar el Pla de prevenció d’incendis forestals de la Roca del Vallès pel quadrienni 2011-2015.
SEGON.- Publicar l’acord d’aprovació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en el taulell d’anuncis de la Corporació.
TERCER.- Remetre aquest acord a la Intervenció Municipal.
QUART.- Remetre aquest acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de
Barcelona.”
Contra els acord anteriors, que esgoten la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
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mesos, a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació. No obstant això, s’hi podrà interposar qualsevol
altre recurs si es considera procedent.
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La Roca del Vallès, 16 de gener de 2012
L’alcalde, Rafael Ros Penedo

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002

2

