
 

Pl. Església nº3,   Tel. 977473202   www.aldover.cat 43591 - ALDOVER (Tarragona)   Fax 977473202 aj.aldover@altanet.org 

 

AJUNTAMENT 

D’ALDOVER 

Plaça de l’Església, 3  
 Tel. i Fax 977 47 32 02 

 

 
Jessica Alcina Galvez, secretària interventora interina de l’Ajuntament d’Aldover 
 
CERTIFICO: 
 
Que el Ple de l’Ajuntament d’Aldover,en sessió ordinària celebrada el dia 23 de maig de 2019, 
va aprovar amb els tres (3) vots a favor dels regidors del PSC-CP, la Sra. Ma. Teresa Forés 
Hernández, el Sr. Jesús Bonavila Carrera i la Sra. Ma. Jesús Casals Vilaubí,  una (1) 
abstenció del Sr. Ismael Villamón Pinyol, regidor d’APA-E i un (1) vot en contra del Sr. Jordi 
Audí Vallespí, regidor de CiU, l’acord que literalment es transcriu a continuació:  
 
8.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES 
MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS AL MUNICIPI D’ALDOVER, 
REALITZAT AMB L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. En data 29 de setembre de 2016 es va sol·licitar assistència tècnica a la Diputació de 
Tarragona per a la redacció del plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels 
incendis forestals al municipi d’Aldover, amb número d’expedient 8004330008-2016-
0009534. 
 
2. En data 2 de novembre de 2018 la Unitat de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona 
va lliurar parcialment en format digital a la seu electrònica el plànol de delimitació de les 
mesures de prevenció dels incendis forestals, que conté el Document d’acompanyament.  
 
3. En data 21 de març de 2019 es va aprovar inicialment pel Ple municipal el Plànol de 
delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi d’Aldover, realitzat 
amb l’assistència tècnica de la Diputació de Tarragona. 
 
4. En data 2 d’abril de 2019 es va sotmetre a informació pública, pel termini d’un mes, 
mitjançant edicte publicat en el BOPT. 
 
5. En data 7 de maig de 2019 la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi 
de la DARP va informar favorablement el plànol de delimitació d’urbanitzacions, nuclis de 
població, edificacions i instal·lacions del municipi d’Aldover.  
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- 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 (DOGC núm. 3879, de 
08.05.03). 
 
-  El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 4407, de 
16.06.05). 
 

http://www.aldover.cat/
https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online/fr/administracions/8004330008/destinataris/4300690004/assistencies/8004330008-2016-0009534
https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online/fr/administracions/8004330008/destinataris/4300690004/assistencies/8004330008-2016-0009534
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- La Llei 2/ 2014, de 28 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector 
públic, que modifica alguns articles de la Llei 5/2003 (títol, i articles 1, 2.1, 3.1, 4.1, i 5.1). 
 
- Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic. 
 
 
Per tot l’exposat, el Ple adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels 
incendis forestals al municipi d’Aldover, realitzat amb l’assistència tècnica de la Diputació de 
Tarragona. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Unitat de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del 
Medi de la DARP. 
         
I, perquè així consti, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta, segons preveu 
l’article 206 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, signo el present 
certificar d’ordre i amb el vist-i-plau de la senyora alcaldessa en funcions, Maria Teresa Forés 
Hernández, a Aldover, el dia 31 de maig de 2019 
 
 
       Vist-i-plau 
       L’alcaldessa en funcions 
       Maria Teresa Forés Hernández 
 
 

http://www.aldover.cat/

		2019-05-31T09:35:55+0200
	JESSICA ALCINA GALVEZ - DNI 47861009X (AUT)


		2019-05-31T09:37:05+0200
	MARIA TERESA FORES HERNANDEZ - DNI 40913006P (SIG)




