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EDICTE

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió ordinària de data 5 de juliol de 2021 va aprovar, 
entre d’altres, el següent

ACORD

“Identificació de l’expedient
Núm.Exp.: 67/2021/eAJT

APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L'AGRUPACIÓ DE DEFENSA 
FORESTAL ADF GARRAF PER LA INCORPORACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE 
CUBELLES

Relació de fets

1. Els incendis forestals són una clara i present realitat del territori del municipis, 
que poden causar greus danys a persones, bens i espais naturals d’aquest. 
L’emergència climàtica i el canvi climàtic global, determina que uns dels factors 
de més risc en el nostre municipi és el risc d’incendi forestal, i es fan necessari 
desenvolupar accions, plans i programes de prevenció i protecció forestal..

2. Els Ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció 
d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que 
preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 
25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, 
modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós 
de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 

3. Els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures 
addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones 
forestals del seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7 de 
març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC 
2022 de 10.3.1995).

4. Les Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant ADF) contemplades a la Llei 
6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, són entitats privades amb 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter 
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eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el 
territori, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els 
incendis forestals. El principal actiu que aporten les ADF en la prevenció i lluita 
contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi en el qual 
desenvolupen la seva activitat.

5. Existeixen un seguit de programes territorials de prevenció d’incendis forestals, 
que es coordinen també conjuntament amb la Diputació de Barcelona, a través 
de la seva Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i 
Desenvolupament Agrari (en endavant, OTPMIFDA). 

Els programes són:
- Programa del pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI)
- Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (en endavant PVI)

Aquests documents i programes es redacten i revisen de forma consensuada 
entre l’Ajuntament, l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions 
vinculades a la prevenció dels incendis forestals.

6. Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són associacions formades per 
propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, i 
tenen com a finalitat la prevenció i lluita contra els incendis forestals.

7. El 22 de gener de 2014 es va constituir l’Agrupació de Defensa Forestal Garraf, 
el domicili social de la qual és la plaça Onze de Setembre núm.1 de Canyelles, 
que: 
- Es regirà per la Llei 6/1988 Forestal de Catalunya i l’Ordre de 6 d’octubre de 
1986,sobre regulació de les Agrupacions de Defensa Forestal, i altres normes 
que es dictin i li siguin d’aplicació pel que f als actes que no estiguin vàlidament 
regulats en els seus Estatuts i la Llei Forestal.
- Està inscrita al Registre d’Agrupacions de Defensa Forestal de la Direcció 
General del Medi Natural i la Biodiversitat amb el número de registre 312, en data 
4 de febrer de 2014
L’ADF Garraf desenvolupa una tasca en la vigilància i prevenció d'incendis, així 
com altres funcions de suport municipal en la prevenció d’incendis.

8. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú actualment és membre de l’ADF Garraf, 
juntament amb l’ajuntament de Canyelles, l’ADF Garraf es va constituir el 2014, 
després de la segregació amb l’ADF Puig de l’Àliga, (decret d’alcaldia de 21 de 
gener de 2014). La data de constitució de l’ADF Garraf és el 4 de febrer de 2014, 
constituïda segons la Llei 6/88 de 30 de març, Forestal de Catalunya i l’Ordre de 
data 6 d’octubre de 1986, quedant inscrita amb el núm. 312 al Registre 
d’Agrupacions de Defensa Forestal.

9. El Ple de l’Ajuntament de Cubelles, reunit en sessió ordinària el 21 de juliol de 
2020 va aprovar, entre d’altres, el següent acord: “11.- PROPOSTA DE 
L’ALCALDIA D’ACORD AMB L’ARTICLE 23.2) DEL ROM APROVACIÓ, SI 
ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES A L’AGRUPACIÓ 
DE DEFENSA FORESTAL GARRAF (ADF GARRAF).
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10. El funcionament de l’ADF es regula pels seus estatuts. Cal destacar la 
importància del cos de voluntaris forestals també integrats en l’ADF.
Els objectius i finalitats de l'ADF són els següents:

1.- L'elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció 
d'incendis.
2.- L'elaboració i execució col·lectiva d'un programa d'actuacions urgents en cas 
d'incendis, així com un de reforestació dels terrenys afectats, en el seu cas.
3.- Col·laboració activa en l'organització, control i execució de mesures dictades 
o que es dictin per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat o per 
qualsevol altre Organisme o autoritat competent per a la prevenció i lluita contra 
els incendis. 
4.- La realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys 
forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, per a 
un major coneixement d'aquests pel sector.

11. Després de més d’un any i dins de la Junta directiva de l’ADF Garraf es van 
iniciar converses amb l’Ajuntament de Cubelles, el qual no estava integrat en cap 
ADF, i es va veure convenient poder ampliar l’àmbit territorial de l’ADF Garraf 
afegint el terme de Cubelles, limítrof a Vilanova i la Geltrú, amb l’objectiu de ser 
més eficients i eficaços en la prevenció d’incendis forestals i les tasques 
vinculades en l’ADF. L’Ajuntament de Cubelles va realitzar els tràmits per a 
l’aprovació d’adhesió a l’ADF Garraf i acomplint els requisits per formar-ne part.

12.  El Servei de Litoral i Medi del Consell Comarcal del Garraf, dins de les seves 
atribucions, dóna suport administratiu i tècnic a les ADF’s de la comarca, i de 
forma concreta també a l’ADF Garraf.

13. En la Assemblea General de l’ADF GARRAF, celebrada el dia 28 d’octubre de 
2020, es va acordar, entre d’altres, aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cubelles 
i la modificació de l’article 3 dels estatuts per tal d’incloure l’àmbit d’aquest 
municipi.

14.  L’ADF Garraf, envia certificat de la secretaria, demanant als ajuntaments socis 
(Vilanova i la Geltrú, Canyelles i Cubelles) que aprovin dita modificació dels seus 
estatuts.

Fonaments de dret

1. Art. 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim 
Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local.
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2. Art. 52 i 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

3. La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques; el 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 (arts. 
133 a 136); l'article 2.6 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març , reguladora 
del dret d’associació i la Disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del regim local, reconeixen el dret de les 
entitats locals a constituir associacions.

4. Els articles 47. 2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim, i 114 .3.d del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya regulen la 
competència plenària per la creació d'organitzacions associatives, així corn 
l'adhesió a les mateixes i l'aprovació i modificació dels seus Estatuts, mitjançant 
el vot qualificat de la majoria absoluta del nombre legal dels membres 
corporatius.

5. Llei 57/2003 de mesures per a la modernització del govern local i Decret 
110/1996 de 2 d’abril pel qual es regula el règim de les organitzacions 
associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent.

 

Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’art. 25.1 de la Llei de Bases de Règim Local, i 
els art. 66.1 i 66.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
(Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), i d’acord amb l’informe tècnic favorable emès 
per la Cap de Servei de Medi Ambient, la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà 
proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD:

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’art. 3 dels estatuts de 
l’ADF Garraf amb el nou redactat següent: Article 3. L'àmbit territorial de l'ADF 
GARRAF comprèn el/s terme/s municipal/s de Canyelles, Vilanova i la Geltrú i 
Cubelles.

El present acord provisional esdevindrà definitiu si en el termini de 30 dies hàbils no es 
presenten suggeriments o al·legacions.

SEGON.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació en l’àmbit municipal, en el tauler d’edictes de la Corporació i en la web 
municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública pel termini de trenta 
(30) dies hàbils, d’acord amb l’article 63.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
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dels ens locals (aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny), durant el qual es podran 
presentar reclamacions i al·legacions.

TERCER.- INSTAR a la Alcaldia de la Corporació, pel cas que no es presentin 
suggeriments/al·legacions, a que constati aquest extrem i ordeni la publicació de 
l’acord esdevingut definitiu, mitjançant decret, que incorporarà el certificat de la 
Secretaria General.

QUART.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Garraf, a l’ADF Garraf, 
a l’Ajuntament de Canyelles i a l’Ajuntament de Cubelles.

SETÈ.- Peu de recursos

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
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Isidre Martí Sardà

Secretari General

Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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