Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

CLA/2022/2

El consell local agrari

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

16 / de març / 2022

Durada

Des de les 19:35 fins a les 20:15 hores

Lloc

Saló de Plens

Presidida per

Guillem Alsina Gilabert

Secretari

Laura Adell Soler

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Assistents

No Assistents

Guillem Alsina Gilabert (President)
Paula Cerdà Escorihuela (Compromís)

Excusa l’assistència:

Manuel Herrera Bujeiro (Ciudadanos)

Vicent Queralt Sanz (Unió Llauradors)

Carla Miralles Castela (PP)
Agustí Guimerà Ribera (PSOE)
Carles Queralt (TSV)
Rafael Baila (PVI)
Juan Luis Puig Safont (AVASA)
Carlos Roig Reverter (Unió Llauradors)
Luis Santos Redó (Fepac-Asaja)
Abel Rubio Redondo (Cooperativa)
Francisco J. Folch Ayza (Cooperativa)
Mireia Extrem en repres. de Jose Ramón
Extrem (Cooperativa)
José Ramón López Masip (Pou R. S Antoni)
Juan Pedro Miralles Esteller (Pou R. S Antoni)
Juan Domingo Polo Miralles (Caçadors)
Tinent Guàrdia Civil (TIP nº R79220P)
Adrián Vizcarro (Inspector Policia Local)
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ACTA

Vicent Ferrer Orero (Medi Rural)
Carmen Morellà (Regidora d’Obres i Serveis)
Laura Adell Soler, secretària
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
Es sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de data 2 de febrer de 2022 que
prèviament ha estat a disposició de tots els membres, juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia
d’aquesta sessió.
El Sr. President comenta als presents que s’han inclós a l’esborrany unes especificacions per
indicació de la Sra. Miralles de les quals coneixen tots el seu contingut.
L’alcalde pregunta als presents si han de formular alguna observació a aquest nou esborrany d’acta,
no formulant-se’n cap, per tant s’aprova l’acta de la sessió anterior del Consell Local Agrari de data 2
de febrer de 2022 per unanimitat.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Dació de compte de diversos assumptes.

S’informa als presents que una vegada rebudes totes les sol·licituds per part dels interessats, amb
data 10 de Març de 2022 s’ha dictat resolució núm 2022-0585 amb els nomenaments dels nous
membres del Consell. Es procedeix a la seua lectura.

3.- Plaques identificatives Pous
El Sr. Alsina comunica que s’han col·locat plaques identificatives a 21 pous amb els telèfons del
Grupo Roca, la Polícia Local i la Guàrida Civil. A data d’avui faltesn col·locarles a 2 o 3 més que en
breus dies quedaràn instal·lades.

4.- Visites i Cursos
Tal i com es va indicar en la sessió anterior, el passat dia 15 de Febrer el Sr. Alsina i la Sra. Morellà es
van reunir amb el Director Territorial d'Agricultura, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Sr.
Tomás Verdejo Rodriguez.
A la reunió es van tractar diferents temes com:
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2.- Composició dels membres del Consell

- Próximes convocatòries de Camins Rurals
- Problemes d’horari de la Càmara Agrària degut a què en moltes ocasions està tancada....
- Oferta de cursos específics. Es facilita als assistents llistat i annex amb l’oferta formativa en
emprenedoria agroalimentària de la Conselleria d’Agricultura a fi que miren si interessa algún i es
sol·licitaría per part de l’Ajuntament.
També s’informa de les jornades que es faràn dins de la programació de la Fira Agrícola els dies 7 i 8
d’abril de 2022. Dijous dia 7 d’abril hi haurà una jornada técnica del projecte Pre-HLB impartida per el
Servei de Sanitat Vegetal de la Consellería i el divendres 8 d’abril xarrades del Cotonet de les Valls i
la Mosca Blanca. En breu s’informarà de qcom inscriure’s.
-Es van traslladar les queixes de la herba alta dels camins i el President informa que des de Diputació
han enviat 2 trasctors que ja estàn treballant.
- Respecte a la problemàtica amb els fangs de la depuradora, també es va parlar amb el Sr. Verdejo i
es va acordar que per part de l’Ajuntament es treballarà per aredactar la nova ordenança i que tan
prompte estiga preparada es passarà un esborrany abans de portar-lo al Plenari per a la seua
aprovació.

5.- Fira Agrícola
S’indica per part del Sr President dels nous preus que s’aplicaràn enguany en la Fira Agrícola,
passant la tarifa de 0,84 €/per m2/dia a 0,15 0,84 €/per m2/dia i les taxes per als expositors de 25,20
€/modul a 9,00 €/modul durant tota la Fira.
També s’informa que a data d’avui hi han confirmades 8 empreses comercials i / o d’automoció
distribuides i 22 empreses del producte de proximitat.
Dins de la programació de la Fira Agromoció 2022 hi hauràn tallers familiars, activitats d’agility, una
cata d’olis mil·lenaris, taller de formatges.... i varies demostracións de programa d’agrocompost i de
manteniment d’atomitzadors de Agroiteaf. Es comenta als membres que s’accepten suggerències i
que a partir de la setmana vinent es farà difussió i ressò a les xarxes socials del cartell de la Fira.
També s’indica que com en anys anteriors s’entregarà un guardó a una persona destacada dins del
món del Medi Rural.

Es dona compte de la instància rebuda de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica relativa a què degut a l’excés poblacional de conill de
muntanya, el municipi de Vinaròs ha estat inclòs com a municipi que presenta sobrepoblació
d’aquesta espècie.
Indiquen les accions que s’han de seguir en cas de tindre danys significatius en cultius.
El Sr. Carles Roig, apunta que efectivament la població de conills ha augmentat al municipi però que
realment el que més ha augmentat és la població de porcs senglars.
Intervé el Sr. Juan Domingo Polo, com a representant del Club de Caçadors «San Sebastián»
indicant que, a Vinaròs únicament estàn permeses les esperes nocturnes i nos les batudes el que
dificulta el control poblacional dels porcs senglars.
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6.- Instància

C) PRECS I PREGUNTES

El Sr. Roig torna a insistir en què es deurien mirar de retallar el pins i xiprers del Cami Alcanar , degut
a que suposen un problema impedint una bona visibilitat. Per part de la Regidora d’Obres i Serveis
s’indica que s'han posat en contacte amb el propietari, i que si no es retallen, s'haurà de veure la
manera de fer-ho l'Ajuntament.

Es comenta per part d’un membre del Consell que l’any 2020 es van deixar de donar les targetes
agrícoles, i pregunta si es continuaràn tramitant.
Per part del Sr. Adrián Vizcarro s’informa que no hi ha cap problema i que es mirarà la manera de
com tramitar-les de la forma més senzilla possible per a tothom. També comenta que es podrien fer
adhesius per a pegar en la part interior del vidre del vehicle i no cartolines com es feien anteriorment
que no són pràctiques a l'hora de controlar els vehicles.

El Sr. Pepito Masip pregunta si està previst durant l’any 2022 renovar senyals dels diferentes camins
rurals. Per part del Sr. Vicent Ferrer s’informa que s’han canviat 10 o 12i està previst anar canviant
més.

La Sra. Extrem torna a preguntar, com en una passada sessió anterior del Consell Local Agrari, qué
és el que es pensa fer des de el Consistori respecte a com s’han deixat les canonades de la nova
obra de la N-238, perquè són molt estretes i les passades plutges no van resultar suficients com mitjà
de canalització. Se l’informa que es va anar amb l’enginyer a revisar l’obra i que és una obra
realitzada per el Ministeri en la que l’Ajuntament de té potestat d’actuació. Respecte a les pedres que
l’aigua porta de les finque colindants, també se l’informa que, en tot moment pot donar avís i des de el
departament de Serveis Tècnics s’iniciaría el corresponent expedient per requerir al propietari que
que mantinga la seua propietat en condicions.
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La Sra. Extrem pregunta Referent al tema de les herbes a les cunetes dels camins rural, s’informa als
assistents que de cara a l’estiu , durant la primavera es farà una segada important i fins setembre.
Així mateix a Setembre i Octubre la diputació col·labora segant i es contracta també una empresa que
fa els treballs, contestant a la pregunta que formula la Sra. Extrem relativa a quant es crearà una
plaça de tractoriste, s’informa per part de la Sra. Morellà que a la Brigada hi ha personal que es pot
fer càrrec d’eixe treball.

