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DECRET D’ALCALDIA NÚM. 05/2019 
 
 
Mitjançant Decrets d’alcaldia números 56/2018 i 02/2019 respectivament es va 
autoritzar la Societat de Caçadors Lladurs i la Societat de Caçadors Ribera Salada, a 
fer ús dels camins municipals per a la realització de caceres organitzades per les 
referides Societats durant la temporada de caça 2018-2019, i poder-los senyalitzar i 
tancar pel bon funcionament de les batudes. 
 
En les resolucions esmentades es va establir que per efectuar el tancament d’un camí 
públic caldria la presència permanent d’una persona que informi a les persones i 
vehicles, mentre duri la cacera, del tancament temporal, així com dels riscos, les 
condicions i autorització municipal, i les possibles alternatives existents per evitar 
transitar per la zona de la cacera.  
 
La obligatorietat de la presència en règim permanent d’una persona a efectes 
d’informació s’ha considerat per les Societats afectades com a desproporcionada 
entenent que la informació pot ser facilitada per altres mitjans, sota la seva 
responsabilitat i que la presència d’una persona pot ser realitzada amb caràcter 
potestatiu i no obligatori i sempre sota la responsabilitat de les Societats organitzadores 
de les batudes. 
 
Vist l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
i l'article 53 del 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, pel que fa a les competències atorgades 
a l'Alcaldia. 
 

RESOLC 
 
Primer.- Modificar el punt segon de la part dispositiva dels decrets d’alcaldia 56/2018 i 
02/2019 que quedarà redactat de la següent forma: 
 
“Segon.- Per efectuar el tancament d'un camí públic caldrà: 
 

• Senyalització prou visible de tancament temporal i de realització de la cacera amb els 
accessos, que haurà de ser retirada al termini de la cacera. 

• Instal·lació d'un sistema prou visible que travessi el camí de banda a banda per tal que 
dificulti l'accés de persones i impedeixi el dels vehicles. 

• En la mesura que sigui possible, hi haurà d’haver la presència d'una persona que informi 
a les persones i vehicles, mentre duri la cacera, del tancament temporal, així com dels 
riscos, les condicions i autorització municipal, i les possibles alternatives existents per 
evitar transitar per la zona de la cacera. La presència física d’una persona podrà 
substituir-se per qualsevol altre mitjà informatiu suficient sota la responsabilitat de la 
Societat de Caçadors que organitza la batuda. 



 
 
 
 
 
Segon.- Notificar la present resolució a les Societats de Caçadors afectades. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple, en la primera sessió ordinària que 
celebri. 
 
Ho decreta, mana i signa el Sr. Alcalde President en Joan Vilà i Solé a Lladurs, a 17 de 
gener de 2019, davant meu el secretari que en dono fe. 
       

En dono fe 
    L’alcalde     El secretari 
 
 
 
 
 
 
Joan Vilà i Solé                   José Antonio Romero Tomás 


		2019-01-17T13:07:22+0100
	CPISR-1 C Joan Vila Sole


		2019-01-17T13:08:23+0100
	CPISR-1 C José Antonio Romero Tomás




