València, 23 d’abril de 2019
VGO/smc

Benvolgut senyor,
Benvolguda senyora,
Adjunte la Circular Informativa 10/2019 relativa als Plans de Prevenció
d'incendis forestals per a l'exercici 2019.
Després d'un primer recordatori de l'ofici emés per la Fiscalia General de l'Estat a
través de la FEMP, pel qual s'insta als municipis a disposar d'un Pla Local de
Prevenció d'Incendi Forestal, vos comunique l'acord de col·laboració establit per
l’FVMP i les tres principals associacions agràries del nostre territori (AVA-ASAJA,
UPA-PV i La Unió) per a la correcta elaboració de dit Pla de Prevenció si ho
estimes oportú.
Confie en la utilitat d'aquesta informació per a la vostra Entitat Local i, sense que
calga afegir res més, rebeu una salutació ben cordial.

Vicent Gil Olmedo
Secretari General
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Sr./Sra. Alcalde/ssa President/a de l'Ajuntament
Sr./Sra. President/a Mancomunitat

Sr. / Sra. Alcalde / sa – Presidente / a del Ayuntamiento
Sr. / Sra. Presidente / a Mancomunidad

València, abril de 2019
VGO/smc23

Estimado / a amigo /a:

Adjunto la Circular Informativa 10/2019 relativa a los Planes de
Prevención de incendios forestales para el ejercicio 2019.
Tras un primer recordatorio del oficio emitido por la Fiscalía General del
Estado a través de la FEMP, por el cual se insta a los municipios a disponer de un
Plan Local de Prevención de Incendio Forestal, te comunico el acuerdo de
colaboración establecido por la FVMP y las tres principales asociaciones agrarias
de nuestro territorio (AVA-ASAJA, UPA-PV y La Unió) para la correcta elaboración
de dicho Plan de Prevención si lo estimas oportuno.

Vicent Gil Olmedo
Secretario General
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Confiando en la utilidad de esta información para tu Entidad Local, recibe
un cordial saludo.

