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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 30 de gener de 2019 i segons consta a
l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:

ÀREA FUNCIONAL: Òrgans col·legiats
IDENTIFICACIÓ
«Moció que presenta el grup municipal de SI-Solidaritat, per a la regulació de la caça lliure a
la Garriga
Atès que darrerament han tingut lloc incidents entre caçadors i veïns de la Garriga.
Atès que s’ha vist caçadors amb l’arma carregada voltant i disparant pel Bosc del Malhivern
mentre hi ha famílies amb nens gaudint del bosc.
Atès que molts dels caçadors no respecten les distàncies mínimes de seguretat en camins i
finques privades.
Atès que els pobles veïns sí tenen regulada la caça i que aquesta circumstància comporta que
molts dels caçadors d’altres poblacions vinguin al nostre poble a caçar.
Atès que aquesta proliferació de caçadors ha fet augmentar la sensació d’inseguretat als veïns
que volen gaudir de l’entorn natural de la Garriga.
Atès que molts caçadors no respecten la norma que obliga a recollir els cartutxos usats, que
queden escampats pel terra amb el conseqüent perill i mal mediambiental.
Atès que una gran part de la població és contrària a la caça indiscriminada amb l’única finalitat
del gaudi dels caçadors.
És per tots aquests motius que SI-Solidaritat a Garriga proposa el següent
ACORD:
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Primer Regular la caça lliure al nostre municipi instant al Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya que declari Zona de Seguretat per la caça
algunes zones del terme municipal de La Garriga com són:
- La Zona del Malhivern des del Passeig fins on comença el terme municipal de
Cánoves i Les Franqueses.
- El Torrent de la Mesquida i el seu entorn més proper.
- Tots els camins i pistes forestals de La Garriga
Totes les zones seran acordades per majoria dins la Comissió de Participació Política.
Segon:Instar a les Associacions de Caçadors que practiquen la caça a la Garriga que informin
l’ajuntament cada cop que portin a terme una batuda del senglar. La Policia Local controlarà la
batuda, fent complir les mesures de seguretat i distàncies i talls de camins que marca la
normativa vigent, i fent complir l’obligatorietat de recollir els cartutxos usats.
Tercer: Estudiar amb el departament de Medi Ambient una alternativa a la cacera pel control
del senglar al nostre terme municipal.
Quart: Comunicar aquests acords al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, als Agent Rurals així com a les Associacions de caçadors que es vegin implicades en
aquesta mesura.
El Ple de l’Ajuntament, per 13 vots a favor (6 CiU , per absència (*) de la Sra. Juliet Grau, 4
Acord ERC-AM, 1 C’s, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E ), i 3 abstencions ( 2 CUP-PA i 1
PSC-CP) dels 17 membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la
moció. »
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,
Vist i plau,
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