Ajuntament de Baix Pallars

DECRET D’ALCALDIA 13/2017
Davant meu, la Secretària, l'Alcalde ha dictat, en el dia d'avui, el següent:
Identificació de l’expedient:
Autorització restricció temporal d’accés per batuda de caça major a Ancs. Exp. 01
02 003 009 2015.

Josep Maria Semino Laguia
Nuria Agulló Salvà
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09/02/2017 SECRETARI-INTERVENTOR
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09/02/2017 ALCALDE

Antecedents:
Vista la sol·licitud del Sr. Josep Morera Gasa, adjudicatari de l’aprofitament
cinegètic de l’Àrea Privada de Caça L-10.602 “Ancs – Sellui”, per tal de restringir
l’accés temporalment, entre les 10:00 h. i les 15:00 h., a la pista que va de la
Collada de Sant Quiri fins l’encreuament de Salzet (pujant d’Escos amb vista a
Ancs), per col·locar una parada durant la batuda de caça major del proper dissabte
11 de febrer de 2017.
Vist que la pista que va de la Collada de Sant Quiri fins l’encreuament de Salzet és
un camí d’ús públic.
Vist que el punt 14.1 de la Resolució ARP/732/2016, de 15 de març, per la qual es
fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les
vedes especials per a la temporada 2016-2017 en tot el territori de Catalunya,
estableix que s’ha de disposar de l’autorització expressa de l’Ajuntament quan sigui
necessari col·locar parades en camins d’ús públic.
Fonaments de dret:
Vista la Resolució ARP/732/2016, de 15 de març, per la qual es fixen les espècies
objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials
per a la temporada 2016-2017 en tot el territori de Catalunya.
Atès que l’article 53.1.r) 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 preveu que
correspon a l’alcalde la concessió de llicències.
DECRETO:
Primer.- Autoritzar al Sr. Josep Morera Gasa, adjudicatari de l’aprofitament
cinegètic de l’Àrea Privada de Caça L-10.602 “Ancs – Sellui”, per tal de restringir
l’accés temporalment, entre les 10:00 h. i les 15:00 h., a la pista que va de la
Collada de Sant Quiri fins l’encreuament de Salzet (pujant d’Escos amb vista a
Ancs), per col·locar una parada durant la batuda de caça major del proper dissabte
11 de febrer de 2017.
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Segon.- S’haurà de col·locar un cartell informatiu amb les característiques i símbols
que s’especifiquen a la Resolució ARP/732/2016, de 15 de març, que inclogui còpia
de la present autorització, així com complir totes les condicions establertes en la
Resolució ARP/732/2016, de 15 de març.
Tercer.- Notificar la present resolució al Sr. Josep Morera Gasa pel seu
coneixement i als efectes oportuns amb indicació del recursos pertinents.
Aquest decret s’ha d’inscriure al llibre registre obert a tal efecte i se n’ha de donar
compte al Plenari de la Corporació en propera sessió que faci pel seu coneixement.
Així ho mano i signo.
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Josep Maria Semino Laguia
Nuria Agulló Salvà

L’alcalde

Davant meu
La Secretària

Josep M. Semino i Laguia

Núria Agulló i Salvà

Document signat electrònicament.

09/02/2017 SECRETARI-INTERVENTOR
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09/02/2017 ALCALDE

Gerri de la Sal, 9 de febrer de 2017.
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