Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

CLA/2021/1

El consell local agrari

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

16 / de setembre / 2021

Durada

Des de les 19:45 fins a les 20: 50 hores

Lloc

Saló de Plens

Presidida per

Anna Maria Fibla Pauner

Secretari

Laura Adell Soler

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Assistents
Anna Fibla Pauner
Paula Cerdà Escorihuela

No Assistents
Carla Miralles Castela
Javier Salom – Excusa l’absència

Manuel Herrera Bujeiro

Pedro Cervera Drago

M. Dolores Miralles Mir

Jose Ramón Extrem Sancho

Agustí Guimerà Ribera

Francisco J. Folch Ayza

Abel Rubio Redondo

Juan Domingo Polo Miralles
Lucia Querol Querol

Juan Pedro Miralles Esteller
Carlos Roig Reverter

José Ramón López Masip

Luis Santos Redó

Juan José Baila Nos

Mireia Extrem Membrado

Vicent Queralt Sanz

Gustavo Pérez Martínez (tinent Guàrdia
Civil)

Juan Luis Puig Safont

Jorge Lobo Espinosa (sergent 1er Guàrdia
Civil)
Laura Adell Soler, secretària

Assisteix com a a invitada per la Sra. Presidenta, Carmen Morellà Muñoz en concepte de
Regidora d’ Obres i Serveis.
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ACTA

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S’aprova Acta anterior Consell Local Agrari Ordinària amb data 12 de desembre de 2019, per
unanimitat

B) ACTIVITAT DE CONTROL

2.- Episodi plutges per Dana de data 1 de Setembre de 2021
La Sra. presidenta comunica que des de l'Ajuntament s'ha sol·licitat la qualificació de zona
catastròfica.
Intervé la Regidora d'Obres i Serveis, la Sra. Carmen Morella, informant els assistents les
actuacions i passos que s'ha seguit des de la regidoria per a anar reparant els danys en les zona
afectades, diferenciant el que es consideren actuacions d'emergència i actuacions d'urgència. Les
primeres requereixen una actuació ràpida per ser llocs perillosos i d'importància i per a actuar en
les segones ja es requereix un tràmit més costós i elaborat com és la sol·licitud de pressupostos.
Informa també que les actuacions que fins a aquest moment ha dut a terme l'ajuntament han sigut
sufragades amb recursos propis i que després de la concessió de Zona Catastròfica, per a les
ajudes d'emergència, l'Ajuntament haurà de justificar la despesa amb factures. Els particulars
cobraran el mal en les seues propietats en el cas que tinguen un segur particular que el cobrirà
perel Consorci d'Assegurances.

Es comenta per part dels assistents que, la nova canalització de la N-340 ha desviat tota l'aigua al
Barranc Triador i que s'hauria de canalitzar l'aigua als Barrancs del Riu Servol, Aiguaoliva i Sénia
abans que l'aigua arribara a la N-340.
Finalitzat el debat, des del Consell Local Agrari es proposa a l'Ajuntament de Vinaròs, per
unanimitat, que s'estudien les canalitzacions d'aigua i sobretot la neteja de barrancs per a evitar
que les finques patisquen les inundacions que es venen produint i que es faça un requeriment de
neteja als propietaris de les finques que estan al costat dels Barrancs.
Intervé el Sr. Gustavo Pérez Martínez, tinent de la Guàrdia Civil de la Caserna de Vinaròs per a,
en primer lloc felicitar la labor que exerceix el sector agrari en el seu treball diari i en segon lloc
sol·licitar la col·laboració ciutadana en el control dels robatoris que es produeixen en el terme
Municipal.
Informa de l'existència del Grup Roca, un equip específic de la Guàrdia Civil que es dedica a
l'estudi de robatoris, furts i diverses incidències, comunicant a tots els assistents que està a la
seua disposició per a ajudar-los en tot aquells que necessiten. Ténen 2 núm de telèfon
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La Sra Mireia Extrem, trasllada en malestar dels agricultors per l'estat en el qual s'han quedat les
finques de les quals són propietaris i es comenta per part del Sr. Juan Pedro Miralles que es
podria aprofites la situació de zona catastròfica per a sol·licitar una reducció en el mòdul fiscal
que es paga a Hisenda

disponibles als que es pot trucar en cas de ser necessari: el 606.322.615 i el 062,
El Sr. Agutí Guimerà comenta que, seria interessant que s'actuara amb major control a l'hora
que els compradors adquirisquen la possible matèria primera robada, al que el Sergent Lobo
comunica als assistents que a partir d'enguany a Catalunya també s'està sol·licitant el
seguiment tal com ja es demanava a la Comunitat Valenciana i Aragó.
Pensen els assistents que aquest control s'hauria d'estendre's a la ferralla, al que des de la
Guàrdia Civil s'informa que s'estan realitzant inspeccions a les ferralleries.
Des del Consell Local Agrari, s’acorda, proposar a l'Ajuntament que s'instal·len unes plaques
identificatives a les portes dels pous amb el telèfon 062 per donar difusió al servei que l’Equip
Roca i la Guàrdia Civil dóna.

3.- Fira Agromoció 2021
La Sra. presidenta informa que ha tingut diverses reunions preparatòries, però que
lamentablement enguany no es podrà celebrar perquè, com ja li van comentar el possible
assistents, des de principis d'estiu els concessionaris estan tenint problemes amb l'estoc de
vehicles per la mancança de peces provinents del sud-est asiàtic.
Informa que, de moment es posposa per al mes d'Abril. Comenta que te previst reunir-se amb els
possibles assistents al mes de febrer.

C) PRECS I PREGUNTES
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El Sr. Juan Pedro Miralles pregunta en quin moment estarà disponible el producte de «la Mosca»,
Ceratitis Capitata.
Al que se l’informa que el producte de les primerenques ja està disponible que l’altre estarà al
mes d’Octubre.
La Sra. Mireia Extrem vol fer constar que pensa que ha passat massa temps des de la celebració
de l'últim Consell Local *Agrari celebrat al desembre de 2019, que podria haver-se fet algun de
manera telemàtica perquè els agricultors se sentiren més abrigallats durant la pandèmia, al que la
Sra. Presidenta contesta que, ella des del primer moment va pensar que era més apropiat fer la
reunió de manera presencial i que en tot moment ha estat disponible per a secundar, ajudar i
col·laborar amb tota persona que en algun moment haja necessitat qualsevol cosa de la
Regidoria.

