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Edicte

Identificació:

Títol: Aprovació inicial de l’establiment del servei de prevenció comarcal 
d’incendis forestals, segons la Llei 5/2003, Decret 123/2005 i la Llei 
2/1014.

Expedient: 2016/930

El Ple del Consell Comarcal de la Selva, en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 
2016, va adoptar entre d’altres, l’acord  d’aprovar inicialment els documents de l’expedient 
de la implantació del servei, consistents en la memòria justificativa, el projecte i el reglament 
que estableix el règim jurídic del servei comarcal de prevenció d’incendis forestals. A més, i 
en base a aquests documents, s’ha acordat aprovar inicialment l’establiment del servei 
esmentat.

La present aprovació inicial  se sotmet a informació pública durant un termini de trenta dies hàbils, a 
comptar de l’endemà de l’última publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un mitjà de comunicació escrita diària, i 
al tauler d’edictes de la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva, perquè les persones 
interessades puguin examinar l’expedient, i formular les al·legacions, reclamacions i suggeriments que 
estimin oportuns. En el supòsit que es presentin reclamacions o al·legacions, aquestes hauran de ser 
resoltes pel Ple. En cas contrari, l’expedient quedarà aprovat definitivament, sense necessitat d’un nou 
acord. 

El reglament regulador aprovat entrarà en vigor una vegada publicat íntegrament 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 de règim local. Igualment, s’ha d’inserir al tauler 
d’edictes de la Corporació i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència al 
Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi publicat íntegrament el text.

Santa Coloma de Farners, 9 de gener de 2017

El president

Salvador Balliu Torroella
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