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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO BANYERES DE MARIOLA 

11136     APROVACIÓ PLA TERRITORIAL MUNICIPAL FRONT EMERGÈNCIES DE BANYERES DE MARIOLA. 

 

EDICTE 

 

APROVACIÓ PLA TERRITORIAL MUNICIPAL FRONT EMERGÈNCI ES DE 
BANYERES DE MARIOLA. 

 

 El ple de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, en la seua sessió ordinària 
celebrada el 26 de setembre de 2019, va adoptar, per unanimitat dels seus membres, 
entre altres, el següent acord, que transcrit de forma literal diu: 

 

 Vist l'expedient 000096/2019-GENSEC d'aprovació del PLA TERRITORIAL 
MUNICIPAL FRONT EMERGÈNCIES DE BANYERES DE MARIOLA. 

  

 Vist el document de Pla Territorial Municipal front Emergències de Banyeres de 
Mariola redactat a aquest efecte. 

 

 Vista la LLEI 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i 
Gestió d'Emergències. D'acord amb el seu article 23.3 en el qual s'estableix que 
"Aquests Plans seran aprovats pels Plens de les seues respectives corporacions 
locals, previ al tràmit d'informació pública, havent de ser homologats per la Comissió 
de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. 

 

 El ple acorda per unanimitat el següent acord: 
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 PRIMER.- Aprovar incialment el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals en 
el Terme Municipal de Banyeres de Mariola. 

 

 SEGON.- Remetre el Pla Territorial Municipal front Emergències de Banyeres 
de Mariola a la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana a  l'efecte de la 
seua homologació. 

 

 TERCER.- Publicar anunci d'aprovació per un termini de trenta dies en el 
Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, en el tauler d'anuncis i en la web municipal, a 
l'efecte de que puga ser examinat i es presenten les reclamacions que s'estimen 
oportunes. Si transcorregut aquest termini no s'hagueren presentat al·legacions, es 
considerarà aprovat definitivament aquest acord. 

 

 QUART.- Facultar el Sr. Alcalde, o qui legalment li substituïsca, per a la 
signatura de quants documents siguen necessaris i la realització dels tràmit pertinents 
per a l'execució del present Acord. 

 

  

  Banyeres de Mariola, 21 d'octubre de 2019 

 

 

L'ALCALDE 

 

 

 

 

 

 

Josep Sempere i Castelló 
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