
S/iu 

 
 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetdemar@canetdemar.cat- web: www.canetdemar.org 

 

ANUNCI 
 

En compliment d’allò que es disposa a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa públic 
que mitjançant el Ple municipal, en sessió ordinària de data 30 de gener de 2014, va 
aprovar els acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla d’Actuació Municipal per a Incendis Forestals, 
redactat amb el suport de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis 
Forestals de la Diputació de Barcelona que consta a l’expedient, per l’any 2013. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment el Pla municipal de Prevenció d’Incendis de Canet de 
Mar, que consta a l’expedient, elaborat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, el qual té vigència 2013-2017. 
 
TERCER.- Sotmetre aquests documents a informació pública per un termini de 30 dies 
mitjançant anuncis en el BOP, al tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
  
QUART.- Considerar aquests documents aprovats amb caràcter definitiu, en cas que 
transcorregut el termini anterior no s’haguessin presentat al·legacions. Contràriament, 
establir que caldrà adoptar un nou acord plenari que, amb pronunciament sobre les 
al·legacions, haurà d’aprovar els documents definitivament. 
 
CINQUÈ.- Adoptar el compromís per part del Ple municipal que hi haurà consignació 
pressupostària suficient en els exercicis futurs corresponents per dur a terme 
l’executivitat de les mesures que es preveuen en el Pla quadriennal municipal de 
Prevenció d’Incendis de Canet de Mar. 
 
SISÈ.- Trametre el Pla d’Actuació Municipal del municipi de Canet de Mar a la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació, quan estigui 
aprovat definitivament. 
 
SETÈ.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis i departaments següents: Policia 
Local, Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i Direcció General de 
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya i a l’Oficina Tècnica de Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, a tots els efectes. 
 
Canet de Mar, 31 de gener de 2014 
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