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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

566/2017

La junta de govern local

José Félix Velasco Martínez, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 27 / d’abril / 2017 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 566/2017. Denúncia dels Agents Rurals per la mort d'un gat doméstic
per un tret

Fets
Vist l’escrit dels Agents Rurals de la Direcció General de Forests, Àrea Regional de Tarragona
amb registre d’entrada número 1313 de data 4 d’abril de 2017.
Tenint en compte que succeït aquest escrit han hagut més actuacions denunciables al
respecte.
Vist que la denúncia dels Agents Rurals consta literal les següents consideracions:
“Volem ressaltar la il·legalitat i perillositat que suposa el ús d’armes de qualsevol tipus en
una via pública per la qual cosa instem a l’ajuntament de Banyeres que te registre per
normativa dels posseïdors d’armes accionades per gas o aire comprimit a redactar un avis
generalitzat a tot el veïnatge de la zona a fi efecte que si la persona o persones que han fet
aquests fets, ja no tornin a fer accions d’aquest tipus que sempre son deplorables,
condemnables i fora de Llei.
Aquesta iniciativa junt amb les patrulles de vigilància efectuada per part de nosaltres pensem
pot servir perquè a questos episodis quedin finalitzats ad duc de poder esbrinar els
responsable/es.”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Comunicar a totes les persones a l’àmbit del Priorat de Banyeres, al efecte que si
s’escau donin a aquest Ajuntament informació complementària sobre els fets indicats en la
denúncia per tal de donar aclariment, i si s’escau esbrinar presumptes responsables.
SEGON.- Fer un comunicat o avís generalitzat via pagina web i tauló d’anuncis a la
urbanització del Priorat, i a tot el veïnat a l’efecte de que puguin, si lo consideren oportú,
comunicar aquest ajuntament la informació que es consideri pertinent, i que pugui ajudar a
esbrinar els fets, i presumptes responsables, com també portar a terme actuacions cautelars i
preventives dins de les competències pròpies que correspon aquesta administració, i dins de
les competències de col·laboració i coordinació que es dedueixin en el escrit de denúncia de
data 4 d’abril de 2017
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PROPOSTA D’ALCALDIA DE COMUNICAT VEÏNS SOBRE LA DENÚNCIA DE LA
DIRECCIÓ GENERAL DE FORESTS: 566/2017

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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