Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

CLA/2017/2

El consell local agrari

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

7 / de febrer / 2017

Durada

Des de les 20:30 fins a les 21:45 hores

Lloc

Saló de Plens

Presidida per

Jordi Moliner Calventos

Secretari

Carmen Dolores Fabrega Medem

Assistents

No Assistents

Jordi Moliner Calventós
Luis Santos Redó
Josep Lluís Batalla Callau
Ramon Tena Espeleta

Juan Bautista. Juan Roig

Rafael Baila Ferreres

Vicent Queralt Sanz

Juan Pedro Miralles Esteller

Juan Luis Puig Safont

Lucia Querol Querol
Andrés Palomares (tinent Guàrdia Civil)

Carlos Roig Reverter
Abel Rubio Redondo
Pedro Cervera Drago
José Fort Milian
Fracisco José Cervera Loras
Francisco J. Folch Ayza
Mirella Extrem Membrado (en representació
de M. Teresa Membrado)
Javier Salom
José Ramón López Masip
Carmen Fàbrega Medem, secretària
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ACTA

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
1. Aprovació de l’Acta de la Sessió anterior
2. Pressupost Regidoria
3. Organització grups de treball: Comissió Camins i Comissió Fira
4. Fira Agrícola 2017. Nova ubicació. Dades i concepte
5. Pasturatge incontrolat
6. Nou reglament medi rural
7. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1) Aprovació de l’Acta de la Sessió anterior
L'acta de la sessió anterior s'aprova per unanimitat.
2) Pressupost Regidoria
El President explica les partides i pressupost de la Regidoria corresponents a l’any 2017,
enguany és de 128.000 €.
Va demanar que les contribucions del rústic es destinaren a la nostra Regidoria, però tant el
Secretari com l’Interventor li varen dir que no és possible

Es nomenen als diferents membres d’aquest Consell per a formar part de la Comissió de Camins
i/o de la Fira Agrícola
Comissió Camins: Carlos Roig, José Ramon López Masip, Javier Merlos, Juan Pedro Miralles,
Ramon Tena, Abel Rubio.
Aconsellaran on destinar els diners, com condicionar els camins (rec, doble rec, asfalt, etc.)
El Sr. López Masip proposa fer un pressupost amb tots els camins que estan més deteriorats, fer
un condicionament com cal i, pagar la quantitat en 4 o 5 anys. El Sr. Moliner respon que s’hauria
de portar aquesta proposta a l’Ajuntament.
Comissió Fira: Jordi Moliner, Francisco J. Folch, Lucia Querol, José Ramon López Masip,
Francisco José Cervera (encara que tots els membres del Consell poden anar col·laborant i
ajudant, tant abans com el dia de la inauguració de la Fira)
Els membres que així ho vullguen, es podran incorporar en qualsevol moment a alguna
d’aquestes comissions.
4 ) Fira Agrícola 2017. Nova ubicació. Dades i concepte
El President explica les novetats de la Fira Agrícola de Vinaròs 2017, ara anomenada
«Agromoció», canvia de dates de celebració, enguany serà l’1 i el 2 d’abril, es va fer reunió amb
els expositors habituals i tota varen estar d’acord. Tindrà un caràcter més específic, automoció,
sector agrícola, productes de proximitat, etc. Es faran més actes durant tota la jornada
(exhibicions, educació vial, unflables, etc.). Mosta plànol i cartell amb la nova ubicació, al Passeig
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3) Organització grups de treball: Comissió Camins i Comissió Fira

Fora Forat i Avinguda de l’Atlàntic. Hi hauran cartelleria gran i menuda, punts i panels
d’informació dels llocs on estan ubicats els diferents expositors, vigilància les 24 hores, vàters
portàtils, tanques per tot el recinte (l’antic «Limbo» es queda fora). L’extensió és,
d’aproximadament, 22.000 metres quadrats.
Fent la Fira aquest dies ens podem estalviar diners ja que no caldrà contractar personal extern,
els grups electrògens i les connexions pertanyen a l’Ajuntament, etc.
Els dies 30 i 31 de març, es faran diverses xerrades al Vinalab, en relació a temes d’actualitat del
sector agrari.
L’empresa que ens ha dissenyat el nom i logo de la Fira, «Agromoció», realitzarà campanya de
difusió d’aquesta per ràdio, televisió, etc. cosa que té un cost d’uns 2000 euros, així poder arribar
des de Torreblanca a Tortosa i tota la zona d’Els Ports.
La nostra Fira no coincideix amb cap altra de la zona. L’horari serà des de les 10 fins les 22
hores, els dos dies.
La inauguració serà dissabte a les 10.30 hores, ha confirmat la seua assistència la Consellera
d’Agricultura.
Senyalitzarem un pàrquing exclusiu per als expositors.
Hi hauran 4 portes per accedir a la Fira, on es distribuiran les haimes a la zona de la carpa de
l’Atlàntic (el preu de cadascuna és de 30 euros per als dos dies, l’ajuntament comprarà 40
haimes noves) i a la resta, estaran les parcel·les (el preu d’1 o 2 parcel·les és de 60 euros
cadascuna per als dos dies i a partir de 3 parcel·les, el preu és de 30 euros cadascuna per las
dos dies).
5 ) Pasturatge incontrolat / 6) Nou reglament medi rural
Unim aquests dos punts perquè els podem relacionar, degut a la problemàtica existent, en
aquest cas, amb la pastora de les Soterranyes, molts cops denunciada pel Seprona però amb la
qual no s’arriba mai a solucionar el problema. El Sr. Salom explica que hem de confeccionar una
Ordenança Sancionadora del Medi Rural, ja que la que tenim no hi ha procediment sancionador i
els instruments comuns són molt llarg i complicats fins arribar a la resolució. Proposa fer reforma
d’aquesta ordenança per a poder treballar i fer procediment sancionador amb infracció inclosa, el
tècnic corresponent ja ho està fent, farà la proposta i desprès s’hauran de seguir els tràmits
pertinents per a la seua aprovació, abans ho passarem pel nostre Consell per a poder fer les
modificacions que convinguen.

El President explica, que va passar pel Ple la moció de sol·licitar rebaixes en mòduls i Seguretat
Social del sector dels cítrics tant per part de l’Estat com de la Comunitat Autònoma, així com la
resta de plantacions.
Informa que ja s’han fet 150 targetes agrícoles, falten 20, fins les 170 demanades.
També diu que tindrem un altre agent rural, l’ideal seria tindre, com a mínim 5 persones
(«Brigada») fent aquesta tasca, perquè la vigilància siga més intensiva.
Per últim, comenta la propera creació d’un Mercat de Proximitat, de Km. 0, es faria 1 cop al mes
(diumenge per exemple). Una altra opció, és fer-lo itinerant, cada diumenge a un poble diferent.
Ja ho anirem desenvolupament en properes convocatòries del Consell.
El Sr. Folch pregunta si la bàscula es revisa cada any i que li sembla que preu del pesatge és
molt car. El Sr. López Masip comenta que s’hauria de pintar la bàscula, com cal.
La Sra. Extrem comenta el tema de la plaga de conills a la zona de la Carretera d’Ulldecona i pel
peatge de l’autopista, s’haurien de portar depredadors de conills. El Sr. Cervera porta, al
respecte, un escrit conjunt de l’Ajuntament de Benicarló i Penyíscola amb tots els afectats per
aquestes plagues, li ho varen passar als forestals perquè així es puga actuar immediatament. El
Sr. Moliner diu que farem el mateix i ho publicitarem amb data límit de presentació. El Sr. Salom,
proposa canalitzar-ho també per la Cooperativa, pàgina web Ajuntament i a Alcanar.
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6) Precs i preguntes

