AJUNTAMENT DELS PLANS DE SIÓ

SARA MIÑARRO I GÓMEZ, secretària i interventora de l’Ajuntament de Plans de Sió ( la Segarra)
CERTIFICO:

Que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada en data 1 D’ABRIL DE 2019, va adoptar, entre d’altres,
l’acord que literalment es transcriu:
“”7.- APROVACIÓ DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM).
Atès que el Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic
i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les
persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi,
sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema
autonòmic de protecció civil.
Atès que aquest Pla de Protecció Civil Municipal aborda la identificació i avaluació dels riscos, les
accions i mesures necessàries per a la prevenció i control de riscos, així com les mesures de
protecció i altres actuacions a adoptar en cas d’emergència, en harmonia amb les característiques i
els trets definidors del municipi.
Atès que l’art. 20.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, estableix que els
plans de protecció civil han de ser elaborats segons una estructura de contingut homogènia, a l’efecte
de la seva integració, i alhora fixa el contingut mínim d’informació i les previsions que han de contenir.
Atès que l’estructura del Document Únic de Protecció Civil Municipal ha de seguir les directrius que
s’estableixen al Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a
l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la
seva tramitació conjunta.
Vist l’art. 2 del citat Decret 155/2014, de 25 de novembre, relatiu als municipis que han d’elaborar
plans de protecció civil, entre els quals s’inclou Plans de Sió , així com l’art. 3 del mateix decret, al
qual s’estableix que “els municipis que han d’elaborar plans de protecció civil d’acord amb l’article
anterior han de redactar el Document únic de protecció civil municipal, per a la planificació de la
protecció civil en l’àmbit del municipi en el qual s’incloguin tots els riscos que afectin el municipi
d’acord amb els diferents plans i sobre la base de l’estructura establerta a l’annex d’aquest Decret,
sens perjudici del que estableix la normativa sobre centres i activitats afectades pels plans
d’autoprotecció”.
Atès que el Document Únic de Protecció Civil Municipal ha de ser aprovat pel Ple de la Corporació,
amb la informació pública, i és homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, d’acord
amb el que disposa l’art. 4 del citat Decret 155/2014, de 25 de novembre.
Vist el Document Únic Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Plans de Sió , redactat pels serveis
tècnics del Consell Comarcal d’acord amb la normativa prevista al Decret 155/2014, de 25 de
novembre.
Tenint en compte els antecedents, L’Ajuntament Ple per unanimitat dels sis membres presents dels
set que legalment el componen, acorda :
Primer. Aprovar inicialment el Document Únic Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Plans de Sió
, d’acord amb el que disposa l’art. 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el
contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix
el procediment per a la seva tramitació conjunta, redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal
de la Segarra, segons la normativa prevista al citat Decret 155/2014, de 25 de novembre.
Segon.- Sotmetre a informació pública el Document Únic Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de
Plans de Sió , per un termini de trenta dies, d’acord amb el que disposa l’art. 4.1 del Decret 155/2014,
de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans
de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, mitjançant
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la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al taulell d’Edictes de la Seu
electrònica de l’Ajuntament. Durant aquest termini, el Document estarà a disposició de qui vulgui
examinar lo, en l’horari d’atenció al públic de les oficines municipals, per tal que els interessats puguin
formular les al·legacions que considerin pertinents. Transcorregut el citat termini sense que s’hagin
formulat reclamacions i/o al·legacions, quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar
cap altre acord de forma expressa.
Tercer.- Trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el Document Únic Protecció Civil
Municipal (DUPROCIM) de Plans de Sió aprovat, per a la seva l’homologació, d’acord amb el que
disposa l’art. 4.2 del citat Decret 155/2014, de 25 de novembre.
Quart.- Efectuar les notificacions pertinents de l’aprovació del citat Document Únic Protecció Civil
Municipal (DUPROCIM) de Plans de Sió.
Cinquè.- Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que fossin necessaris per a
l’efectivitat dels precedents acords i rectificar en qualsevol moment els errors que es poguessin
presentar.””

I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau del senyor alcalde, d’acord amb l’article 206
del ROF, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació definitiva de l’acta.
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