Vist l’avís del CECAT, que ha emès un comunicat d’activació del pla Infocat en Fase
d’Alerta, davant l’elevat perill d’incendis forestals a partir del dia 11 d’agost de 2021.
Vist que les recomanacions de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya són
limitar l’ús dels camins públics en zones boscoses tan com sigui possible.

Vist que davant d'aquesta situació de perill i les restriccions de mobilitat, es demana a
la ciutadania extremar les precaucions, mantenir-se informats de l'evolució de les
condicions climàtiques i restringir les sortides als espais naturals. I és important
informar que si s'observa foc o fum, cal trucar al telèfon d'incidències 112.
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.
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Vist que Torrelles de Foix és un dels municipis afectats, en el qual s’ha determinat que
passi a Pla Alfa 3, amb un molt elevat risc d’incendi, i que atesa la situació, cal
extremar les precaucions i es recomana evitar les sortides als espais naturals.
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Vist que s’han efectuat restriccions en els accessos a nombrosos parcs naturals de
Catalunya ja que d’acord amb el nivell 3 del Pla Alfa, el més alt dins el procediment
operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius
de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats sobre el territori, quedaran
tancades totes les zones d’aparcament i es regularan els accessos així com les pistes
forestals en diversos espais naturals.

RESOLC:
Primer.- Efectuar el tancament dels camins públics municipals d’àrees boscoses, no
permetent la circulació per aquests, tant per vehicles com per passejar (a excepció
dels serveis essencials, i de prevenció i extinció d’incendis).
Segon.- El tancament dels camins públics es durà a terme mitjançant un cartell de
senyalització visible de tancament temporal de l’accés al punt d’inici dels mateixos.
Tercer.- Prohibir en tots els terrenys forestals del terme municipal, siguin o no poblats
d’espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta qualsevol tipus
d’activitats amb risc d’incendis forestals.
Quart.- Prohibir encendre qualsevol tipus de foc, fogons de gas, barbacoes de
qualsevol mena o fumar. Resten també prohibits qualsevol tipus d’aprofitament
forestal.
Cinquè.- La vigència d’aquest decret serà des del dia 12 d’agost fins al dilluns 16
d’agost (en cas d’allargar-se les condicions extremes de risc d’incendi, es podria
prolongar).
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Decret d’Alcaldia, de tancament de camins públics municipals d’àrees boscoses.

Sisè.- L’Ajuntament queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat en cas
d’accedir sense autorització als camins públics tallats.
Setè.- Fer pública aquesta resolució mitjançant la publicació d’un anunci al taulell
d’edictes i al web municipal.
Ho mana i signa l’Il.lm. Sr. Alcalde-President, davant meu la Secretària- Interventora
Accidental, que ho certifico.
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