
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CLA/2017/4 El consell local agrari 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 20 / de setembre / 2017 

Durada Des de les 19:30 fins a les 21:30 hores 

Lloc Saló de Plens 

Presidida per Jordi Moliner Calventos 

Secretari Carmen Dolores Fàbrega Medem 

 Assistents No Assistents

Jordi Moliner Calventós

Luis Santos Redó

Ramon Tena Espeleta

Juan Luis Puig Safont

Juan Pedro Miralles Esteller

Pedro Cervera Drago

Fracisco José Cervera Loras

Francisco J. Folch Ayza

Vicent Queralt Sanz

José Fort Milian

Javier Salom

Abel Rubio Redondo 

Carlos Roig Reverter

Jorge Lobo Espinosa (sergent 1er Guàrdia 
Civil)

Carmen Fàbrega Medem, secretària

Juan Bautista. Juan Roig

Lucia Querol Querol

Mirella Extrem Membrado (en representació 
de M. Teresa Membrado)

Josep Lluís Batalla Callau

José Ramón López Masip

Rafael Baila Ferreres

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

 

 



 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Per unanimitat

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

1.- Camí condicionat
2.- Aprovació esborrany Reglament del Medi Rural
3.- Tendals a les finques
4.- Xylella fastidiosa
5.- Fira Agrícola 2018

Abans de començar amb l’ordre del dia, perquè contem amb la presència del sergent 1er de 
la Guàrdia Civil, així com un membre de la Brigada Roca encarregada de potenciar el servei  
de protecció de robatoris  al  camp,  per  la qual  cosa,  el  Sr.  Folch comenta que aquesta  
setmana s’ha produït el robatori de 5 transformadors  a pous de rec del nostre terme, el Sr.  
Lobo diu que ells només tenien coneixement d’un d’aquests robatoris, recomana denunciar 
sempre  telemàticament  (el  Sr.  Moliner  comenta  de  tornar  a  publicar  als  mitjans  de 
comunicació com fer-ho), presencial o inclús per telèfon (encara que  només siga perquè 
ells siguen sabedors que s’ha produït un robatori).
També estan les targetes rurals, ja en tenim gairebé 200 fetes a Vinaròs. 
El  President  proposa  que  s’informe d’on  es  realitzen  les  collites  perquè  ho  tinguen  en 
compte.

1.- Camí condicionat

El  Sr.  Moliner  diu  que  tenim  un  remanent  de  50.000  €  i  es  condicionarà  el  Camí 
Barbiguera, es van demanar oferta econòmica a 3 empreses, ha guanyat BECSA per 
41.000 €, la resta que manca farà metres fins on arribe, tot abans del 31/12/2017. L’any 
que ve tornarem a tenir aquest romanent en obra perdurable a més de 5 anys, així que 
hem de proposar des del Consell què o quins fer.
El Sr. Salom comenta que igualment es farà terraplenat, però estem pendents de rebre 
pressuposts, segons el que va veure la Comissió de Camins, es farà aviat.

2.- Aprovació esborrany Reglament del Medi Rural

Es presenta esborrany del Reglament del Medi Rural perquè els membres del Consell 
opinen i donen idees per afegir, modificar o treure algun dels punts, facen noves 
propostes, etc.
El Sr. Roig aporta comentaris d’alguns articles, així com el Sr. Queralt demana modificar 
l’article 16 relacionat amb els purins, també es demanen una sèrie de modificacions en 
altres articles que queden anotades, de totes maneres, es tornarem a passar l’esborrany 
definitiu, per a fer una última revisió, abans de passar per les fases fins que s’aprove.
Una vegada aprovada aquest reglament sancionador, ja es podrà actuar sobre gairebé 
totes les actuacions il·legals que es fan al camp.

3.- Tendals a les finques

Aquest és un problema que tenim perquè no sabem com regular aquestes estructures, 
per la qual cosa, el departament d’Urbanisme ho està estudiant, però el primer que 
s’haurà de fer és demanar permís d’obres on s’haurà d’indicar distància a la carretera 
dels postes i tensors.

 



 

4.- Xylella fastidiosa

El Sr. Moliner explica que varen tenir reunió amb la Consellera sobre aquest problema.
El Sr. Puig comenta que aquesta raça que ha sorgit per la zona d’Alacant, no afecta al 
taronger, només als ametlers. El que és molt important és mantindre netes les parcel·les, 
perquè són un important focus d’infecció.

5.- Fira Agrícola 2018

El President parla en relació a l’èxit de la Fira Agrícola 2017 pel lloc i data. 
L’any 2018 no vindran els food trucks, no triomfen. Els que ha demanat estar són els 
firers, a la zona on enguany es feien les exhibicions. El Sr. Moliner consulta al membres 
del Consell i tots estan d'acord amb aquesta proposta.
Tenim 20 carpes pròpies, per la qual cosa, en principi, no ens caldrà llogar-ne cap, així 
estalviarem en una despesa.
Buscarem a algú que estiga interessat en muntar un espai per a servir menjar i begudes. 
Tanmateix, fer noves exhibicions, com podria ser la doma de cavalls.

C) PRECS I PREGUNTES 

 

El Sr. Tena demana conèixer resultats Fira Agrícola 2017, el President comenta que encara 
queden algunes operacions pendents,  es comunicarà a la propera convocatòria de Consell  
Local Agrari
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