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AYUNTAMIENTOS

06562-2016-U
VINARÒS

Anunci d’aprovació definitiva

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’Acord ple-
nari inicial aprovatori del Reglament Consell Local Agrari, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compli-
ment del que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

«REGLAMENT DEL CONSELL LOCAL AGRARI DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS
El present reglament estableix l’organització i funcionament intern del Consell Local Agrari de l’Ajuntament de Vinaròs que es regirà 

per les següents normes: 
ARTICLE 1. NATURALESA
1. El Consell Local Agrari de Vinaròs es configura com un òrgan complementari d’aquest Ajuntament, la finalitat del qual serà la de 

canalitzar la participació dels agricultors, d’altres ciutadans relacionats amb el sector agrari i de les organitzacions agràries de treballa-
dors i de professionals agraris en els assumptes municipals que puguen afectar-los.

2. El Consell Local Agrari de Vinaròs no té personalitat jurídica pròpia i desenvoluparà exclusivament funcions d’informe i, si escau, 
de proposta en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector agrícola. Tindrà la naturalesa de consell sectorial regulat pels 
art.130 i 131 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

ARTICLE 2. FUNCIONS 
1. Avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats.
2. Assessorar els restants òrgans de l’Ajuntament en matèria agrària, així com en la prestació dels serveis d’interés agrari que esti-

guen atribuïts o puguen atribuir-se al municipi.
3. Proposar les mesures que propicien el desenvolupament rural, la millora de les rendes i les condicions de vida dels agricultors, 

ramaders i treballadors del sector agropecuari.
4. Assessorar la Generalitat Valenciana quan ho sol·licite.
5. El Consell Local Agrari de Vinaròs en cap cas podrà assumir les funcions de defensa d’interessos professionals i socioeconòmics 

dels agricultors i ramaders, que competeix a les organitzacions professionals agràries i als sindicats de treballadors agraris.
6. Informar la Corporació Local especialment sobre l’estat de conservació dels camins rurals, la prevenció i defensa contra plagues i 

temes agraris en general.
7. Assessorar en matèria agrària l’Ajuntament i les persones físiques i jurídiques que ho sol·liciten.
8. Totes les altres que li conferisca, si escau, la corporació local o la Generalitat Valenciana en el marc de les pròpies competències i 

d’acord amb el que establisca la legislació vigent.
ARTICLE 3. COMPOSICIÓ 
1. El Consell Local Agrari de Vinaròs, estarà compost per:
a) Els partits polítics integrants de la corporació local.
b) Les organitzacions professionals agràries.
c) Les organitzacions sindicals de treballadors agraris.
d) Altres organitzacions agràries implantades en el municipi: cooperatives agrícoles, associacions de regants, etc.
e) Persones físiques amb coneixement específic del sector agrari en l’àmbit local. 
f) Representants dels cossos i forces de seguretat amb atribucions sobre el medi rural. 
g) Secretari, ho serà el de l’Ajuntament o funcionari en qui delegue.
h) President, ocuparà el càrrec l’alcalde de l’Ajuntament de Vinaròs o regidor en qui delegue.
2. El nomenament dels membres es realitzarà per decret de l’Alcaldia. El nombre de membres no serà superior a 20 dels quals 

almenys el 50 % seran representants dels col·lectius inclosos en els apartats b), c) i d) del punt anterior.
3. Les organitzacions professionals agràries i sindicats agraris, per a poder nomenar els seus representants en el Consell Local 

Agrari, hauran d’estar constituïdes i registrades conformement a la legislació vigent.
4. Els acords s’adoptaran per majoria simple. Cada representant tindrà dret a un vot, excepte el secretari, que actuarà amb veu però 

sense vot.
5. En cas d’empat en les votacions, es decidirà amb el vot de qualitat del president del Consell Local Agrari.
6. El secretari del Consell Local Agrari serà el de l’Ajuntament, o funcionari en qui 
delegue.
7. Els designats perdran la condició de membres del Consell Local Agrari quan deixen d’ostentar la de membre de les organitzacions 

o entitats que els van proposar o quan a instàncies d’aquestes es propose el cessament i el nomenament de nous representants.
ARTICLE 4. FUNCIONAMENT
1. El Consell Local Agrari de Vinaròs es reunirà amb caràcter ordinari segons el que s’acorde en el moment de constitució, i amb 

caràcter extraordinari quan convoque el president.
2. Un quart dels membres podran sol·licitar la celebració de reunions extraordinàries, que convocarà el president en el termini de 

cinc dies, i no podrà demorar-se la celebració més de deu dies des de la sol·licitud.
3. Per a poder-se celebrar les reunions del Consell Local Agrari, en primera convocatòria es requereix l’assistència de la majoria 

absoluta dels seus membres, i en segona convocatòria, mitja hora després, d’almenys un terç d’aquests.
4. El president del Consell Local Agrari o un quart dels membres tindran la potestat de proposar comissions específiques per a 

l’assessorament i informe al dit Consell Agrari.
ARTICLE 5. VIGÈNCIA 
El Consell Local Agrari de Vinaròs tindrà una vigència indefinida. La seua extinció correspon a l’Ajuntament amb subjecció als 

mateixos requisits que per a la seua creació.
ARTICLE 6. RÈGIM JURÍDIC 
1. Els acords adoptats pel Consell Local Agrari es comunicaran a l’Ajuntament i a les restants administracions públiques que corres-

ponga en raó dels assumptes tractats.
2. Allò no previst en aquest reglament es regirà pel Reial decret 2568/87, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funciona-

ment i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
ARTICLE 7. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Reglament de Règim Interior del Consell Agrari Municipal de l’Ajuntament de Vinaròs, aprovat el dia 20 de setem-

bre de 1991 i publicat en el BOP núm. 21 de 24 de desembre de 1991.
ARTICLE 8. ENTRADA EN VIGOR
El present Reglament entrarà en vigor, una vegada aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vinaròs i publicat el seu text 

íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, quan haja transcorregut el termini que preveu l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regu-
ladora de la Bases de Règim Local.»

En Vinaròs, a 22 / de desembre / 2016.–Alcalde-President, DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
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