
PROPOSTA DE PLE

Exp. 2022/371. Aprovació del Pla de prevenció d’incendis forestals del terme 
municipal d’Artà

Vista la circular 2/2019 de dia 6 de març de 2019 de la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies amb relació a la situació i seguiment dels Plans de Prevenció 
d’Incendis Forestals, alertant a les autoritats de la necessitat de redactar aquests plans 
amb la finalitat d’enfortir i fer efectives les actuacions preventives que dilueix la 
normativa d’incendis forestals.

Vist que es va sol·licitar la redacció del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del 
municipi d’Artà en el marc de la convocatòria de subvencions 2020-2021 per dur a 
terme les accions incloses als Plans d’Acció d’Energia Sostenible i Clima per assolir 
els objectius 2030 prevists al Pacte de les Batlies.

Atès que, el 12 d’agost de 2022 es va registrar d’entrada número 2022-6363 l’informe 
evacuat per la direcció general d’espais naturals i biodiversitat amb relació al projecte 
de Pla de prevenció d’incendis forestal del terme municipal d’Artà, concloent que el pla 
s’adapta als continguts mínims establerts a la resolució, de 17 de novembre de 2020, 
per la qual es determinen les directrius per al desenvolupament i implantació dels 
Plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF), d’àmbit municipal, i ha estat 
redactat per professionals amb acreditada formació específica sobre incendis forestals.

Atès que l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques preveu que l’òrgan a qui correspongui la 
resolució d’un procediment, podrà acordar un període d’informació pública.

Per tot això, 

PROPOSO al Ple Municipal que acordi:

1. Aprovar inicialment el Pla de prevenció d’incendis forestals del terme municipal 
d’Artà.

2. Sotmetre a un tràmit d’informació pública per un període de 30 dies hàbils 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Artà. 

3. Comunicar aquest acord al Departament de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca a efectes de justificació de la 
subvenció 2020-2021 per dur a terme les accions incloses als Plans d’Acció d’Energia 
Sostenible i Clima per assolir els objectius 2030 prevists al Pacte de les Batlies.

4. Donar trasllat d’aquest acord al tècnic municipal de Medi Ambient.

Artà, document signat electrònicament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la seguent pàgina web

Codi Segur de Validació b1a676e5aca948e2a9cb6fa28b32b9ba001

Url de validació https://seu.arta.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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