
Ajuntament d’AlbalReglaments municipals

Acord Publicació     en     el     BOP  
Aprovació reglament 27/05/2022, BOP nº 101

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR
DEL CONSELL LOCAL AGRARI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La importància que el sector agrari té en els municipis de
la  Comunitat  Valenciana,  com  a  sector  impulsor  del
desenvolupament  econòmic-social,  ha  suposat  que  la
Generalitat Valenciana per mitjà de la Llei 5/1995 de 20 de
març, de Consells Agraris Municipals, a fi de prestar a les
entitats  locals  del  seu  àmbit  territorial  la  cooperació  i
assistència  que  precise  per  a  l'eficaç  exercici  de  les
funcions  i  atribucions  que  li  són  pròpies  en  matèria
agrària,  regule  la  constitució  dels  Consells  Agraris
Municipals,  com a  òrgans  consultius  d'assessorament  i
participació de les entitats locals corresponents.

La Llei 5/1995 de la Generalitat Valenciana determina que
els Ajuntaments han de constituir aquests consells agraris,
amb  la  composició  que  els  seus  plens  corporatius
determinen  en  el  termini  màxim  d'un  any  des  de  la
vigència d'aquesta llei.

Així mateix la Llei 8/2010 de 23 de juny de la Generalitat
Valenciana, de Règim Local de la Comunitat Valenciana,
atribueix  als  municipis  valencians  competències  en
matèria  de:  “gestió  i  manteniment  d'infraestructures  i
serveis  comuns  d'interès  agrari,  a  través  dels  Consells
Locals Agraris”.

La normativa local estableix que les Corporacions Locals,
per  a  canalitzar  i  instrumentalitzar  la  participació  en  la
gestió  local  i  en  l'exercici  de  la  seua  potestat  acte
organitzativa  pot  acordar  l'establiment  de  consells
sectorials. 

Per tot el que s'ha exposat i en atenció al preceptuat per
la  Llei  de  la  Generalitat  Valenciana,  i  en  atenció  a  la
potestat reglamentària i d'acte organització que 

tenen les Entitats Locals, segons el que es disposa per
l'article 4.I.a.), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 20.3
i  el  que es disposa en el  Reglament Orgànic Municipal
aprovat amb caràcter definitiu pel Ple de l'Ajuntament en
sessió  de  29  d'abril  de  2021  (BOP  número  103  de
01/06/2021,  respecte  dels  òrgans  complementaris  de
l'organització municipal i altres disposicions concordants.

En la seua conseqüència, l'Ajuntament d'Albal, fent ús de
la  potestat  d'acte  organització  que  li  confereix  la
Normativa vigent,  acorda l'establiment del Consell  Local
Agrari d'Albal, que es regirà per les següents Normes:

ARTICLE 1.- L'Ajuntament  d'Albal  constitueix  el  Consell
Local Agrari, com a Òrgan consultiu, d'assessorament i de
participació  en  matèria  agrària,  a  l'empara  del  que
s'estableix  en  la  Llei  5/1995  de  20  de  març,  de  la
Generalitat Valenciana, de Consells Agraris Municipals, en

els  mateixos  termes  de  la  legislació  de  Règim  local  i
Reglament Orgànic Municipal d'Albal, la finalitat del qual
serà la de canalitzar la participació dels ciutadans/as i de
les  seues  associacions  en  assumptes  de  competència
municipal relacionats amb el sector agrari.

El  funcionament  del  Consell  Local  Agrari,  es  regirà  pel
present Reglament.

ARTICLE  2.- La  seu  del  Consell  Local  Agrari  serà  la
mateixa que la de l'Ajuntament d'Albal,  no obstant això,
per  acord  de  l'Ajuntament  Ple  podrà  modificar-se  el
domicili Social.

ARTICLE  3.- El  Consell  Local  Agrari,  que  no  té
personalitat jurídica pròpia, desenvoluparà exclusivament
funcions consultives i d'informe i proposta en matèria 
agrària,  en  la  seua  qualitat  d'òrgan  de  participació  del
sector agrícola del municipi. 

En cap cas el Consell Local Agrari d'Albal podrà assumir
les funcions  de representació,  reivindicació  i  negociació
en  defensa  d'interessos  professionals  i  soci  econòmics
dels agricultors/as i ramaders/as, que competeixen a les
organitzacions i associacions professionals agràries i als
sindicats de treballadors/as agraris.

ARTICLE 4.- Són funcions del Consell  Local  Agrari,  les
següents:

a)  Avaluar  la  realitat  agrària  del  municipi,  els  seus
problemes i necessitats.

b)  Assessorar  els  restants  òrgans  de  l'Ajuntament  en
matèria  agrària,  així  com  en  la  prestació  dels  serveis
d'interès agrari que siguen atribuïts, o puguen atribuir-se
al municipi.

c)  Vetlar  pel  manteniment  en  adequades  condicions  de
neteja  els  camps de  cultiu  durant  el  temps  que  no  es
treballen.

d)  Proposar  les  mesures  que  propicien  el
desenvolupament rural i la millora de les rendes i de les
condicions  de  vida  dels  agricultors/as,  ramaders/as  i
treballadors/as del sector agropecuari.

e)  Complir  les  funcions  anteriors  a  sol·licitud  de
l'administració  de  la  Generalitat  Valenciana  dirigides  a
l'Ajuntament.

f)  Col·laborar  amb  l'Administració  de  l'Estat,  de  la
Comunitat  Autònoma,  de  la  Província  i  del  Municipi  en
l'elaboració i  aplicació  de normes que afecten el  sector
agrari i siguen d'interès general per a aquest.

g)  Creació  de  comissions  o  grups  de  treball  amb  les
funcions i atribucions que li corresponguen conformement
a aquest Reglament i Ordenament Jurídic.
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h) Qualsevol altra funció consultiva, d'assessorament i de
participació que se li  encomane pels Òrgans de Govern
de l'Administració Municipal.

ARTICLE 5.- El  Consell  Local  Agrari  tindrà  la  següent
composició:

1.-  PRESIDENT/A: El/la Alcalde/aqueixa o Regidor/a en
qui delegue.

2.- VICEPRESIDENT/A: Un membre d'entre els/as vocals
del Consell Local Agrari designat per la Presidència.

3.- VOCALS:

3,1.  Representants  dels  grups  polítics  integrants  de  la
Corporació.

Núm. DE VOCALS: 1 per cada grup polític.

3.2. Representants de les següents Organitzacions:

3.2.1.-  Organitzacions  Professionals  Agràries  més
representatives a què fa referència la Llei 18/2005 de 30
de  setembre,  per  la  qual  s'estableixen  les  Bases  del
Règim  Jurídic  de  Cambres  Agràries.  Aquestes
Organitzacions  Professionals  Agràries  quedaran
lliurement constituïdes mitjançant procediments electorals:

- “VA UNIR DE LLAURADORS/ÉS I RAMADERS/DERES”
(C.O.A.G.): Núm. VOCALS: 1

-  “ASSOCIACIÓ  VALENCIANA  D'AGRICULTORS/AS
(A.V. A.): Núm. VOCALS: 2

3.2.2.  -  Organitzacions  Sindicals  de  Treballadors/as
Agràries més representatives en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana.

-  FEDERACIÓ DE TREBALLADORS/AS DE LA TERRA
(F.T.T.-O.G.T.): Núm. VOCALS: 1

- FEDERACIÓ DEL CAMP (F.C.-CC.OO.): Núm. VOCALS:
1

3.2.3.  -  Organitzacions  Agràries  implantades  en  el
Municipi.

- COOPERATIVA AGRÍCOLA SAGRAT COR DE JESÚS:
Núm. VOCALS: 2

3.2.4.  Un  representant  d'agricultors/as  amb  terrenys
emplaçats en la Partida de la Marjal”, referida a l'àrea de
cultiu d'arrossar en la zona declarada com a sòl protegit
en el “Parc Natural de L´Albufera.

3.2.5.  Així  mateix  d'acord  amb  la  resolució  de  4  de
setembre  de  2004  del  Ple  de  l'Ajuntament  d'Albal,
S'inclouran  entre  els  membres  del  Consell  Local  Agrari
Municipal:

- Un/a representant de la séquia de Favara.

- Un/a representant de la Séquia Real del Xúquer.

4. SECRETARI/A del CONSELL: El/la de l'Ajuntament o
Funcionari/a en qui delegue, que actuarà amb veu, però
sense vot.

ARTICLE  6.- El  Consell  Local  Agrari  es  reunirà
convocatòria del seu President/a, i almenys amb caràcter
ordinari, una vegada al trimestre.

Un quart dels seus membres podrà sol·licitar la celebració
de reunions extraordinàries, que convocarà el President/a
en el  termini  de 5 dies,  i  no podrà demorar-se la seua
celebració més de 10 dies des de la sol·licitud.

En cas d'empat en les votacions, es decidirà amb vot de
qualitat del President/a del Consell.

Els/as  membres  designats  perdran la  seua condició  de
membres  del  Consell,  quan  deixen  d'ostentar  la  de
membres  d'Organitzacions  o  Entitats  que  els  van
proposar, o quan a instàncies d'aquestes, es propose el
cessament i el nomenament de nous/as representants. No
obstant  això  cessaran  petició  pròpia  o  per  acord  de
l'Ajuntament en Ple, organització o associació agrària de
treballadors/as professionals a la qual representen.

ARTICLE  7.- Tots  els  càrrecs  del  Consell  Local  Agrari
seran honorífics i gratuïts.

ARTICLE  8.- Correspon  a  l'Ajuntament  en  ple  la
modificació  del  present  reglament  amb  subjecció  als
mateixos  tràmits  seguits  per  a  la  seua  aprovació  per
pròpia iniciativa o a proposta del Consell.

ARTICLE 9.- El Consell es constitueix per temps indefinit.
No  obstant  això  l'Ajuntament  podrà  acordar  la  seua
dissolució.

ARTICLE 10.- En el no previst en el present Reglament,
s'estarà al  que es disposa en la Llei  5/1995,  de 20 de
març,  de la Generalitat  Valenciana,  de Consells  Agraris
Municipals,  Legislació  del  Règim  Local  i  Dispositius
concordants.

DISPOSICIÓ FINAL

El present Reglament entrarà en vigor conforme al que es
disposa en l'article  70.2 de  la  Llei  7/1985,  de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
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