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3r.- Establir que transcorregut l’esmentat termini sense haver-se presentat
reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de
nou acord, sens perjudici de la corresponent publicació oficial.
4t.- Establir que un cop aprovat definitivament el Pla, s’ha de publicar al BOPB,
tauler d’anuncis electrònic municipal ( e-TAULER) i anunciar al DOGC la referència
del BOPB en que s’hagi publicat íntegrament el text. No entrarà en vigor fins que s’hi
hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils
previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.
5è.- Remetre en el termini de quinze dies des de la data de publicació de l’aprovació
definitiva al BOPB , al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació, de conformitat amb el que
disposa l’article 40.1 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

Cabrera d’Anoia a quatre de març de dos mil vint.

https://bop.diba.cat
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2n.- Sotmetre l’expedient a informació pública reglamentària durant un termini de
trenta dies, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat ( DOGC), a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis electrònic municipal ( e-TAULER) per
tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o
suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini
d'informació pública es computarà des de la darrera publicació.
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1r.- Aprovar inicialment el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestal (PPI) del
municipi de Cabrera d’Anoia pels anys 2020-2025 redactat per l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació
de Barcelona a data Desembre de 2019.

Data 11-3-2020

Aprovació inicial del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) de
Cabrera d’ Anoia pels anys 2020-2025.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de la Corporació Municipal, a la seva sessió ordinària realitzada el dia 2 de
març de 2020, va prendre, entre altres, els següents acords:
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