Área de Seguridade e Tráfico, Mercados, Consumo, Sanidade e Benestar
Animal.
CONCELLERÍA DE SEGURIDADE E TRÁFICO.
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ANUNCIO: Aprobación definitiva do Plan de Emerxencia Municipal do
Concello de Ferrol.
O Pleno do Concello de Ferrol, en sesión celebrada o día 30 de xaneiro de
2020, adoptou o acordo de aprobar inicialmente o Plan de Emerxencia
Municipal do Concello de Ferrol.
De conformidade co disposto no art. 83 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das Administracións Públicas
someteuse a información pública por un prazo de vinte días hábiles,
mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña,
núm. 36, de 21 de febreiro de 2020, coa publicación simultánea do texto
íntegro do PEMU no taboleiro de anuncios da sede electrónica da web
municipal do Concello de Ferrol.
Transcorrido o antedito prazo e presentadas alegacións, foron resoltas polo
Pleno do Concello de Ferrol en sesión celebrada o día 27 de agosto de
2020, na cal se aprobou definitivamente o Plan de Emerxencia Municipal
(PEMU) do Concello de Ferrol.
En cumprimento do disposto no art. 33 da Lei 5/2007, de emerxencias de
Galicia, o PEMU foi homologado pola Comisión Galega de Protección
Civil (Comisión Técnica Permanente). En consecuencia, procédese á
publicación do anuncio da súa aprobación definitiva no BOP, e no
taboleiro de anuncios da sede electrónica da web municipal, donde se
poderá
consultar
o
texto
íntegro
do
PEMU:
https://www.ferrol.gal/Sede/TaboleiroAnuncios
Ferrol, na data da sinatura dixital.
O Concelleiro Delegado de Seguridade e Tráfico, Merados, Consumo,
Sanidade e Benestar Animal (P.D. Resolución da Alcaldía de data 8-72019; BOP 22-7-2019)
Asdo.: Germán Costoya Casas.
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