
ANUNCI

En el dia d'avui s'ha dictat DECRET D’ALCALDIA NÚM. 97/2016 pel qual es 
resol Autoritzar a la Societat de Caçadors de Sant Magí de la Brufaganya a 
fer ús dels camins municipals per a la realització de batudes del porc 
senglar durant la temporada de caça 2016/2017, i poder-los senyalitzar i 
tancar pel bon funcionament de les batudes.

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.
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 Societat de Caçadors de Sant Magí de la Brufaganya haurà de comunicar a 
l'Ajuntament, mitjançant el lliurament presencial de la comunicació, o a través de 
mitjans electrònics, amb un mínim de 48 hores abans de la cacera, la data o 
dates en què preveu la seva realització.

L' autorització quedarà automàticament sense efecte en el cas que es requereixi 
l'ús dels camins municipals per a la realització d'activitats o per altres motius 
d'interès general. 

L'Ajuntament queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys 
provocats per la cacera.

S'exposa al públic i a la web de l'Ajuntament per un termini de 30 dies hàbils, als 
efectes de presentació d'al·legacions o reclamacions. De no presentar-se'n 
aquesta autorització esdevindrà ferma i definitiva. 

Argençola a 7  de novembre  de 2016

     
     



           Toni Lloret Grau

           Batlle d'Argençola
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