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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI 9/2017 
DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2017 

 
 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2017000006  
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Data: 22 de novembre de 2017 
Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 20:15 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Hi assisteixen:  
Bartomeu Baque Muntane, Alcalde 
Maria Teresa Estañol Carrera, 1r Tinent Alcalde 
Xavier Formenti Cot, 2n Tinent Alcalde 
Roser Caselles Boix, Regidora 
Manuel Campeny Isern, Regidor 
Angel Maurell Bonet, Regidor 
Maria Merce Amat Ribera, Secretària 
 
Amb veu i sense vot: 
 - 
 
Han excusat la seva absència: 
Celesti Macias Llombart, Regidor 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Un cop la secretaria ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

Com a qüestió prèvia es fa saber als senyors Regidors, que l’enginyer Marc Matas ha 
finalitzat al redacció del DUPROCIM, Document Únic de Protecció Civil Municipal, 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 garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic 
de protecció civil, i aquesta Alcaldia considera necessari el seu debat a la present 
sessió per la seva aprovació inicial ja que l’afer no pot ser demorat fins a la propera 
convocatòria. Es dóna lectura a l’article 83 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, que diu: “Seran nuls els 
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acords adoptats en sessions extraordinàries sobre afers no compresos a la seva 
convocatòria, així com els que s’adopten en sessions Ordinàries sobre matèries no 
incloses al respectiu Ordre del dia, llevat d’especial i prèvia declaració d’urgència feta 
per l’òrgan corresponent, amb el vot favorable de la majoria prevista a l’article 47.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril.” 

Els Regidors assistents per unanimitat acorden la seva inclusió en l’ordre del dia d’avui. 

 
1.0.- SORTEIG D’ELECTORS PER FORMAR PART DE LA MESA EN LES 
ELECCIONS AL PARLAMAENT DE CATALUNYA DEL 21 DESEMBRE 2017 
 
Resultant que de conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, de Règim Electoral General (LOREG) s’ha de procedir a la designació  dels 
ciutadans inscrits al cens per formar part de les meses electorals per sorteig públic. 
 
Atès que en aquest municipi tan sols s’ha de constituir 1 mesa electoral,  
 
Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 26.4 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General 5/1985, de 19 de juny, és competència dels Ajuntaments  la formació 
de les meses, sota la supervisió de les Juntes Electorals de zona. 
 
Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 26.1 de la Llei electoral abans 
esmentada, per designar als presidents i vocals de cada mesa, es farà per sorteig 
públic entre la totalitat de les persones censades en cada secció corresponent, que 
siguin menors de 70 anys i sàpiguen llegir i escriure, tot i que a partir dels 65 anys es 
pot excusar la seva assistència. El president haurà de tenir el títol de batxiller o el de 
formació professional de segon grau, o subsidiàriament el de graduat escolar o 
equivalent. 
 
Establint l’apartat 3 de l’ esmentat article que es procedirà de la mateixa forma per al 
nomenament de dos suplents per a cadascun dels membres de la mesa, i en el seu 
apartat 4 que els sorteigs es realitzaran entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè 
posterior a la convocatòria, entre els dies 22 i 24 de novembre 2017. 
 
Vist que la INE ha proporcionat als Ajuntaments una aplicació informàtica anomenada 
CONOCE que permet realitzar el sorteig digitalment per escollir als veïns que formaran 
part de la Mesa Electoral. 
 
El Ple per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER.- Aplicar el programa informàtic CONOCE pel sorteig dels membres de la 
Mesa i obtenció dels fitxers corresponents, que genera els següents resultats: 
 
SEGON.- Comunicar el resultat del SORTEIG A LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA de 
Puigcerdà, als efectes de validar les notificacions i procedir a la comunicació individual 
dels veïns escollits. 
 
TERCER.- En cas d’excusa legal, impossibilitat o manca de localització d’algun titular o 
suplent membre de la Mesa, abans esmentat, resultarà escollit el següent de la llista 
que consta en l’expedient, per cadascun del càrrec. 
 
QUART.- Facultar l’Alcalde que d’acord amb l’article 70 i següents de la Llei Orgànica 
Electoral presenti els documents necessaris davant de la Junta Electoral de Zona de 
Puigcerdà, en relació a les properes eleccions. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.0.- PLA DE SEGURETAT GLOBAL DE PROTECCIÓ CIVIL DEL MUNICIPI DE 

BOLVIR (DUPROCIM) 
 
El document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) 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 garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de 
protecció civil. 
 
D’ acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament de Bolvir està 
obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal per aquells riscos que 
es troba obligat: inundacions (inuncat) nevades (neucat) i sismes (sismicat), i es 
recomana elaborar i implantar el Pla de protecció civil per aquells riscos que es troba 
recomanat (infocat); plans per als quals aquest document n’és la base. 
 
D’altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s’ha realitzat, a banda del 
Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a 
l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el 
procediment per a la seva tramitació conjunta, d’acord amb les disposicions legals,  
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A nivell autonòmic: 
 

- Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s’aprova el Pla de protecció civil de 
Catalunya (PROCICAT). 

- Acord GOV/165/2014, de 9 de desembre, pel qual s’aprova el Pla especial per a 
emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT). 

- Acord GOV/141/2014, de 21 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla 
especial d’emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT). 

- Acord GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s’aprova la revisió del Pla 
especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT). 

- Acord GOV/138/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla 
especial d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT). 

- Acord GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT). 

- Acord GOV/132/2014, de 30 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla 
especial d’emergència per accidents en el transport de mercaderies perilloses 
per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT). 

- Acord GOV/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla 
especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT). 

- Acord GOV/139/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla 
especial d’emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT). 

- Acord GOV/128/2010, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Pla especial per a 
emergències aeronàutiques a Catalunya (AEROCAT). 

- Acord GOV/15/2015, de 10 de febrer, pel qual s’aprova la revisió del Pla 
especial d’emergències per contaminació de les aigües marines de Catalunya 
(CAMCAT).  
 

En conseqüència es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM) del municipi de Bolvir amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos 
sobre les persones i els béns i donar resposta a les possibles situacions d’emergència 
del municipi 
 
SEGON.- Publicar anunci d’informació pública al taulell d’anuncis, a l’e-tauler i al BOP 
de Girona, per tal que els interessats puguin consultar-lo i fer les al·legacions 
oportunes. Transcorregut el termini, si no es presenta cap reclamació es considerarà 
aprovat provisionalment pel Consistori i s’enviarà a la Comissió del Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per la seva aprovació definitiva. 
. 
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Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria, estenc aquesta acta. 
 
Signat electrònicament. 


