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Administració Local

2012-08948
Ajuntament de Mont-roig del Camp

EDICTE

De l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, sobre aprovació definitiva de les normes reguladores de la Comissió
Municipal de Protecció Civil.

Atès que ha transcorregut el termini d’exposició al públic de l’acord de creació de la Comissió Municipal de Protecció
Civil i les normes que regulen la seva composició, estructura i funcionament, aprovat inicialment pel Ple de la
corporació en sessió de data 14 de març de 2012, segons anuncis publicats al BOPT núm. 88, de 16 d’abril de 2012
i en el DOGC núm. 6132 de 21 de maig de 2012, sense  que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions ni
suggeriments, l’esmentat acord s’eleva a definitiu, d’acord amb el que estableixen els articles 49.c) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Es publica seguidament el text íntegre de les normes que regulen la seva composició, estructura i funcionament,
d’acord amb el que disposa l’artice 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant  la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos, a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

Aquestes normes reguladores entraran en vigor un cop publicat  completament el seu text en el Butlletí Oficial de la
Província i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora  de les bases del règim local.

ANNEX 1

COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL

Article 1r.
La Comissió de Protecció Civil Municipal és un òrgan consultiu, deliberant i coordinador  per a la planificació i el
control de la protecció civil municipal, adscrit a l’Àrea de Protecció Civil, constituït d’acord amb el que disposa l’article
51 de la Llei 4/1997 de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 

Article 2n.
La Comissió de Protecció Civil Municipal té per objecte:
- Panificar i controlar la protecció civil municipal a través del Servei de Protecció Civil Municipal.
- Informar sobre els Plans de Protecció Civil Municipals i altres de menor nivell i, en general, qualsevol altre

instrument de planificació de protecció civil a l’àmbit municipal de Mont-roig del Camp.
- Informar sobre la revisió de les disposicions vigents sobre seguretat d’empresa, activitats, indústries, escoles,

centres sanitaris, espectacles, locals i serveis públics.
- Informar sobre les mesures preventives encaminades a reduir els riscos, les catàstrofes  o les calamitats públiques

i les conseqüències perjudicials que se’n deriven. 
- Establir relacions amb les Comissions municipals d’altres municipis i amb la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- Les altres que li atribueixin els Plans de Protecció Civil Municipals.
- Les altres funcions que li assignen les lleis, els reglaments i les ordenances municipals.

Article 3r.
La Comissió de Protecció Civil Municipal actuarà en Ple.

Article 4t.
La Comissió de Protecció Civil Municipal estarà presidida per l’alcalde de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
La vicepresidència correspondrà al regidor de protecció civil.



Article 5è.
1. El Plenari de la Comissió estarà constituït per:
- L’alcalde.
- El Vicepresident: regidor de protecció civil.
- Els regidors dels sectors municipals amb competència sobre serveis que es  puguin veure afectats en cas

d’emergència.
- Pels regidors que designi l’alcalde.
- Els gerents dels Sectors Municipals i/o Empreses Municipals amb competència sobre serveis que es puguin veure

afectats en cas d’emergència.
- Els directors de les empreses que tinguin Plans d’Autoprotecció (PAUS), a excepció de les que són titularitat de

l’Ajuntament.
- Els tècnics municipals designats. 
- Els representants d’entitats col·laboradores en funcions de protecció civil i de les associacions de voluntaris si

existeixen.
- Pot formar part de la Comissió una representació Sanitària i una representació de Bombers o Mossos d’Esquadra.

Aquestes representacions no són obligatòries, atès que són recursos preventius i operatius de la Generalitat.
2. Podran assistir, amb veu però sense vot, representants de diferents administracions i/o sectors municipals
especialitzats en la matèria a tractar.
3. El Ple de la Comissió es reunirà amb caràcter ordinari un cop l’any, i amb caràcter extraordinari a proposta de la
presidència o d’una quarta part dels seus membres.

Article 6è.
El Ple de la Comissió establirà el nombre i composició dels grups de treball i l’objectiu de cadascun, podent integrar
en els mateixos a especialistes en els diferents temes objecte d’estudis.

Article 7è.
Exercirà les funcions de secretari de la Comissió el secretari de l’ajuntament o un funcionari municipal, nomenat per
l’Alcaldia, el qual assistirà a les reunions amb veu però sense vot.

Mont-roig del Camp, 11 de juliol de 2012.
L’alcalde, Ferran Pellicer Roca.
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