Ajuntament
Sant Pere de Ribes
TERRITORI

ANUNCI sobre el conveni interadministratiu de col·laboració entre els Ajuntament de Sant Pere de
Ribes i Canyelles per a l’execució de la franja perimetral de protecció contra incendis forestals de la
urbanització de Els Girabals.

https://bop.diba.cat

“PRIMER.- APROVAR el Conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de Canyelles i el nostre
Ajuntament per a l’execució de les franges de protecció contra incendis forestals d’urbanització a Els
Girabals.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcaldessa Sra. Abigail Garrido Tinta per a la signatura d’aquest conveni.
TERCER.- Un cop signat el conveni esmentat per ambdues parts, PUBLICAR el text íntegre del
mateix en el Diari Oficial de la Generalitat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així
com al tauler municipal electrònic, dins la Seu Electrònica i, a la pàgina web d’aquesta Corporació.
QUART.- NOTIFICAR aquests acords als interessats.”

A

El Ple de la Corporació de data 30 d’abril de 2019 va adoptar, entre d’altres, l’acord que a
continuació es trasllada:

D’altra banda la Sra. Rosa Huguet i Sugranyes, en la seva qualitat d’Alcaldessa-Presidenta de
l’Ajuntament de Canyelles amb domicili a Plaça de l’11 de Setembre, s/n, 08811 Canyelles, amb CIF
P0804200D i, en virtut de les competències que li són atorgades, assistida pel Secretari de la
Corporació, el Sr. Antoni Alsina Simal.
MANIFESTEN
I.- Que la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, estableix mesures de prevenció
d’incendis forestals pel que fa a les urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la
trama urbana i que estan situades a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals i a les
edificacions i les instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals.
II.- Que d’acord amb la Llei esmentada, és necessària en aquestes urbanitzacions l’existència d’una
franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb
la massa arbòria aclarida, anomenada franja de protecció perimetral. Un cop realitzada la franja,
aquesta s’ha de mantenir neta de vegetació arbustiva, per la qual cosa cal realitzar de manera
regular tasques de neteja del sotabosc.
III.- Que en compliment d’allò que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció
d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat en la trama urbana, l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes té interès en dur a terme la franja de protecció de la urbanització Els Girabals, objecte
de la llei que en uns trams s’endinsa en el terme municipal de Canyelles.
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27
d’abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.
C:\Users\nietogm\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\Q818G3XJ\ANUNCI BOP
TEXT+PLANOL.doc

CVE 2019027615

D’una part la Sra. Abigail Garrido Tinta, en la seva qualitat d’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes amb domicili a Plaça de la Vila, 1, 08810 Sant Pere de Ribes, amb CIF
P0823100C, actuant en la representació que li confereixen els articles 21.1. b) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i, 53.1 del Text refós de la Llei Municipal i de
règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, assistit pel Secretari
general accidental, el Sr. Santiago Blanco Serrano.

Data 1-8-2019

REUNITS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A Sant Pere de Ribes, dia 30 d’abril de 2019

B

CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT
PERE DE RIBES I L’AJUNTAMENT DE CANYELLES PER A L’EXECUCIÓ DE LA FRANJA
PERIMETRAL DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS DE LA URBANITZACIÓ ELS
GIRABALS, en aplicació de la llei 5/2003, de 22 d’abril, de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana

Pàg. 1-3

El conveni aprovat és el següent:

VI.- Que, atès que en la urbanització Els Girabals, una part de la franja de protecció envaeix el
municipi de Canyelles en l’àmbit i superfície dibuixats en el plànol que s’annexa com a document 1;
s’escau, d’acord amb allò que estableix a l’art. 4.6 de la Llei 5/2003, l’establiment del conveni
interadministratiu corresponent entre els municipis afectats, als efectes de coordinar l’activitat de
cooperació entre ambdues administracions per garantir el compliment de les obligacions establertes
legalment.
Es en base al manifestat que els intervinents,

https://bop.diba.cat

V.- Que la urbanització de Els Girabals està inclosa en el Plànol de Delimitació de les franges de
protecció de les urbanitzacions de Sant Pere de Ribes, en aplicació de l’esmentada Llei 5/2003, de
22 d’abril, i que va ser aprovat per acord del Ple de la Corporació de data 21 d’octubre de 2008.

A

IV.- Que d’acord amb això l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha aprovat la Memòria Valorada dels
Treballs forestals per a la prevenció d’incendis forestals a la Urbanització “Els Girabals, anells
immediats i zones de baixa combustibilitat” i la contractació dels mateixos per la junta de govern
local del 27 de desembre de 2018.

Tercer.- L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, un cop en possessió de les dades escaients dels
propietaris afectats pels treballs a efectuar, en recavarà l’autorització corresponent, essent aquesta
una condició necessària per tal de dur a terme l’execució de la franja de protecció de la urbanització
respectiva.
Quart.- L’Ajuntament de Canyelles, si escau i donant compliment amb el que establert l’art. 6 de la
Llei 5/ 2003, constituirà les servituds forçoses i dret d’accés als terrenys inclosos en la franja de
protecció o conveniarà voluntàriament l’actuació amb els propietaris. Els actes administratius
necessaris per tal de constituir aquestes servituds o convenis voluntaris els realitzarà l’Ajuntament
actuant en l’execució de la franja en coordinació amb el municipi del terme municipal en què s’ubica
la mateixa; en l’àmbit jurisdiccional en què ambdues administracions puguin actuar.
Cinquè.- En el supòsit de l’execució subsidiària prevista a l’art. 4.4 de la reiterada Llei 5/2003
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’Ajuntament de Canyelles coordinaran les seves actuacions
dins de l’àmbit jurisdiccional d’ambdues administracions per a la efectivitat del compliment de les
obligacions establertes en l’art. 3 de la Llei.
Sisè.- Els Ajuntaments de Sant Pere de Ribes i Canyelles actuaran coordinadament en el supòsit de
comissió d’infraccions de caràcter lleu o greu o en el supòsit d’imposició de multes coercitives.
Cadascuna dins del seu àmbit jurisdiccional i amb la única finalitat de garantir la consecució dels
objectius establerts per la Llei.
I, en prova de conformitat, signen el present document per duplicat en el lloc i la data indicats en
l’encapçalament.
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Segon.- L’Ajuntament de Canyelles en virtut de la col·laboració administrativa facilitarà les dades
dels propietaris afectats per la franja objecte d’actuació a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes qui les
podrà utilitzar per la única i exclusiva finalitat per la qual li han estat cedides i que es cenyeixen al
compliment de la finalitat per la qual s’estableix el present conveni. Tot això de conformitat amb allò
que estableix la LOPD.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primer.- L’Ajuntament de Canyelles es dóna per assabentat de les intencions de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes de dur a terme la franja de protecció per a la prevenció d’incendis forestals a la
urbanització de “Els Girabals” i dóna el seu vist i plau a l’actuació del municipi veí dins del propi
terme municipal, exclusivament amb la finalitat d’executar la franja indicada en els àmbits i
superfícies de les zones assenyalades en el plànol annex al present conveni.

Pàg. 2-3

CONVENEN

B

<<Segueixen signatures de tots els representats>>.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquesta resolució es publicarà mitjançant l’edicte al tauler d’anuncis municipal electrònic, dins de la seu
Electrònica: www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisedictes, a la pàgina web d’aquesta Corporació:
www.santperederibes.cat i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al Diari Oficial de la
Generalitat (DOGC).
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició
davant l’òrgan que va dictar l’acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i/o Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
En el termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des de la data de
presentació del recurs en el registre corresponent. Contra la resolució d’aquest recurs o la desestimació
presumpta del mateix, no es pot interposar cap recurs administratiu, a excepció del recurs extraordinari de
revisió en els casos previstos a l’article 125.1 de l’esmentada norma.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 4.6 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
seva publicació o en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’endemà de la seva desestimació
presumpta del recurs interposat. No es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o
s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. No obstant això, podran interposar
qualsevol recurs que considerin convenient.

Data 1-8-2019
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TERRITORI
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Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
Sant Pere de Ribes, 25 de juliol de 2019

