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ACTA NÚM. 1/2019
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE SÍNDICS AGRARIS DE L’ORGANISME AUTÒNOM
CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALÈNCIA CELEBRADA EL DIA 12 DE JUNY DE 2019

SENYORS/ES ASSISTENTS
CAP DE LA GUARDERIA RURAL:
En Rafael Lluch Sabater

VICEPRESIDÈNCIA:
Na Consol Castillo Plaza

GUARDA MAJOR:
N’Antonio Navarro Castellar

VOCALS:
En Juan Sancho Sanfeliu
En Salvador Arce Chulia

A la ciutat de València, sent les setze hores i

En Jaime Valls Sancho
En Vicente Nacher Luz

trenta minuts del dia dotze de juny de dos

En Daniel Herrero Ginovart

mil dènou, prèvia citació a aquest efecte,

En Francesc Espinosa Bayarri

cursada en forma, es reuneixen a la Sala de

En José Francisco Sales Marqués

Juntes del Consell Agrari Municipal de

Na María Viana Miedes

València, d'acord a la convocatòria, els

Na M.ª Ángels Ramón-Llin Martínez

senyors

En José María Bravo Plana-Sala

membres designats per a integrar la Junta

Na Neus Fábregas Santana

de Síndics Agraris del CONSELL AGRARI

que

MUNICIPAL
VICESECRETARI CONSELL AGRARI
MUNICIPAL:
En Vicente Revert Tapia
ENGINYER AGRÒNOM DE LA REGIDORIA
D’AGRICULTURA I HORTA:
En Josep Pérez Sánchez
ENGINYER AGRÒNOM
DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL:
En Silvestre Senent Salelles

al

DE

marge

es

VALÈNCIA,

relacionen,

sota

la

Vicepresidència de la Sra. Na Consol
Castillo Plaza, amb la meua assistència,
com a Vicesecretari, a fi de celebrar la
sessió de la referida Junta de Síndics,
convocada per a aquesta data i tractar els
assumptes continguts en el següent,

ORDE DEL DIA

PUNT 1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 20
DE NOVEMBRE DE 2018.
Intervé el Sr. Jaume Valls per a expressar la seua objecció al text de l'acta perquè no consta
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la seua intervenció sol·licitant la reparació del camí “Molí dels Pobres” ni la decisió
anunciada per la Vicepresidència d'instal·lar la presa d'aigua en Poble Nou i no en la Partida
de Dalt.
Incorporada al contingut de l'acta les referències citades en la intervenció del Sr.
Valls, queda aquesta aprovada per unanimitat dels presents.
PUNT 2.- DONAR COMPTE DEL PROGRAMA LIFE LOWFEEDCARBON AIXÍ COM DE
LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I INCLUSIÓ DE PROPOSTES EN LA NOVA
REDACCIÓ DEL PLA LOCAL DE CREMES.
S'exposa per la Sra. Castellanos present en la sessió (contractista del servei per a
l'elaboració d'un Pla de Gestió de la palla de l'arròs en el municipi de València i la revisió del
Pla Local de Cremes), les línies bàsiques de la proposta inclosa en el marc del projecte per
a la mitigació del canvi climàtic mitjançant un innovador aliment per a cabres basat en el
reciclatge de residus agrícoles, en el qual participa l'Ajuntament de València, a través del
Servei municipal de Devesa Albufera, amb l'organització agrària “La Unió”. L'objectiu del
projecte és la implementació de noves pràctiques “low emissió” en agricultura i ramaderia,
amb la reducció d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle en cultius de cítrics i arròs,
mitjançant la valorització i eliminació de la crema dels residus generats.
Pregunta el Sr. Valls si el Consell Agrari Municipal ven les bales de la palla d'arròs
que recull. El Sr. Senent intervé per a explicar que l'any 2018 el Consell Agrari Municipal va
assumir el cost del servei de recollida i empacat de la palla de l'arròs en aquelles zones del
Parc natural de l'Albufera, més pròximes als nuclis de població, amb la finalitat de reduir els
problemes que genera la crema sense que es comercialitzaren directament per l'organisme
les bales recollides. Si bé és cert, continua dient el Sr. Senent, que el preu que s'abona pels
treballs de recollida, queden reduïts òbviament, si a l'empresa que presta aquest servei de
recollida i embalat li interessa la comercialització del residu perquè existeix demanda per a
això.
PUNT 3.- DONAR COMPTE DE L'EXPEDIENT DE CLASSIFICACIÓ DE VIES PECUÀRIES
EN EL MUNICIPI DE VALÈNCIA.
S'exposa per la Vicepresidència de l'organisme que l'Ajuntament de València, per acord de
la Junta de Govern Local de data 19 d'octubre de 2018, va acordar sol·licitar a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural la iniciació dels tràmits
necessaris per a la classificació formal de la xarxa de vies pecuàries en el terme municipal
de València.
El tècnic de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana encarregat de la tramitació de
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l'expedient, present en la sessió, exposa quines són les fases del procediment administratiu,
apuntant, en què ens trobem actualment en una fase de treballs previs. Una vegada iniciat
formalment l'expedient ha d'estar finalitzat, perquè no es produïsca la seua caducitat, en el
termini d'un any des del seu inici. Per aqueixa raó, continua dient, és important que en
aquesta fase prèvia es col·labore pel sector, per a que es puga recopilar la major informació
elaborant un primer esborrany que estiga el més ajustat possible a la realitat quant a
denominacions i traçat de les vies.
El Sr. Sancho pregunta pels beneficis que té per a l'agricultor aquesta actuació.
Respon el tècnic de la Conselleria que aquestes vies pecuàries constitueixen un patrimoni
que ha de mantindre's respectant els usos que tinga reconeguts i que l'acció de classificació
contribueix a aquest efecte.
PUNT 4.- PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA DE DIFUSIÓ DELS SERVEIS QUE
PRESTA EL CONSELL AGRARI MUNICIPAL.
La Sra. Olcina, representant de la cooperativa La Fàbrika Gràfika, encarregada de fer els
treballs de la campanya de difusió, exposa el resultat del treball, que respon a l'interés de
donar a conéixer als titulars d'explotacions agràries i ramaderes els serveis que presta el
Consell Agrari Municipal.
En aquest punt, intervé el Sr. Sales, per a expressar la seua sorpresa perquè es
tracta de fomentar i millorar la ramaderia a la ciutat de València, quan, conforme a la
catalogació del Pla d'Acció Territorial d'ordenació i dinamització de l'Horta de València, i en
concret, el que es disposa en el seu article 45, en els espais d'Horta de Protecció Especial,
Grau 1 i 2, es prohibeix la instal·lació per a la cria d'animals, que només es permeten en
l'Horta de Grau 3.
Respon el tècnic Sr. Pérez que fora d'aqueixa protecció es troba la zona de
Masarrojos on sí que existeixen caps de bestiar i projectes de preservació de l'ovella Guirra.
Intervé el Sr. Herrero per a comentar en relació amb la prestació dels serveis dels
horts de Sociópolis la seua disconformitat amb el canvi en les condicions del Conveni de
Col·laboració que tènia subscrit el Consell Agrari amb la Federació d'Associacions de Veïns
de València. Respon la Vicepresidència que el canvi en les condicions es deuen a la
necessitat de liquidar l'import del cànon per a no generar un tracte desigual amb la resta
d'usuaris del parc.
Pregunta el Sr. Espinosa pel canvi en la decisió, comunicada en anteriors sessions,
sobre la gestió de Sociópolis. Respon la Vicepresidència per a informar que en un primer
moment es va plantejar l'adscripció a la Delegació de Parcs i Jardins conforme a
l'Ordenança Municipal d'Horts Urbans però que a conseqüència de la singularitat del parc es
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va reconsiderar la decisió i es va estimar, en benefici dels usuaris, que el més adequat era
que continuara gestionant-se pel Consell Agrari Municipal.
PUNT 5.- DONAR COMPTE DE L'ACTUALITZACIÓ DELS PROCESSOS DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL AGROECOLÒGIC EN EL TERME MUNICIPAL I
PRESENTACIÓ DE LA NOVA FASE DE L'ESTRATÈGIA.
S'exposa el projecte impulsat per la Regidoria d’Agricultura, Horta i Pobles de València
“Mans a l’horta” en el marc de l'activitat de dinamització de l'activitat agrària en l’Horta de
València per a reforçar el teixit productiu, professional i social del sector agrari en el municipi
de València.
Els projectes pilots s'han situat en la Partida de Dalt, Partida de Vera i en el
Perellonet. En cadascun d'ells s'han realitzat diagnòstics, participats pel sector agrari local,
sobre la problemàtica de l'activitat agrària de la zona amb propostes d'intervenció (creació
de grups d'agricultors per a la coordinació, activitats de mediació, impuls d'activitats,
activitats formatives, esdeveniments públics i debat). Per a donar continuïtat al projecte es
pretén la incorporació de la Guarderia Rural a aquestes tasques millorant els seus
estàndards de rendiment.
Intervé la Vicepresidenta per a destacar que l'objectiu del projecte és acompanyar la
vida de l'agricultor per a satisfer de forma directa les seues necessitats.
Pregunta el Sr. Sales pel sistema de selecció de les empreses que han dut a terme
aquest procés. Respon el Sr. Pérez que es va dur a terme a través d'un procés de
contractació pública finançat per la Regidoría d’Agricultura, Horta i Pobles de València.
Pregunta el Sr. Espinosa pels programes de formació. Respon el Sr. Pérez, que van
dirigits al personal propi de l'organisme en un procés d'adaptació de les formes de treballar
perquè la comunicació i l'acompanyament del sector siga més directe.
Comenta el Sr. Sales que li sembla important destacar els problemes de rendiment
com el de la xufa, sol·licitant que es difonga els resultats que els treballs duts a terme per a
coneixement del sector, felicitant l'organisme per la iniciativa.
El Sr. Sancho fa esment al fet que des de la seua experiència en la xufa es
necessitaran recursos econòmics per a portar els projectes a bon terme.
PUNT 6.- DONAR COMPTE DE L'ACTUACIÓ DE SEGUIMENT DE LES PLATAFORMES
DE VENDA DIRECTA DE PRODUCTES AGROALIMENTARI PER PART DEL CAM (TIRES
DE COMPTAR DELS MERCATS DE DISTRICTE I VENDA A peu DE CAMP EN LA CV500).
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Pel Sr. Senent s'informa del seguiment i supervisió de la venda en les Tira de Comptar com
a espais de venda directa habilitades en els mercats municipals de Mossen Sorell i del
Cabanyal. D'igual forma, s'ofereixen les dades de les parades instal·lades en el CV-500.
Sobre la guia per a la inscripció de venda de proximitat de productes agrícoles
elaborada pel Consell Agrari, i que s'ha acompanyat com a documentació annexa a l'ordre
del dia, el representant d’AVA-ASAJA, el Sr. Sales, sol·licita que es permeta exercir la venda
en les Tires de Comptar dels mercats municipals no solament als treballadors autònoms si
no també a aquells que realitzen l'activitat a temps parcial.
A continuació pregunta el Sr. Sales si es disposen de dades de venda per a avaluar el
funcionament de model i respon el Sr. Senent que pel Consell Agrari no es disposen
d'aqueixes dades.
Intervé la Sra. Viana per a exposar que és positiu l'ordenació i regulació d'aquesta
estratègia de canals curts de comercialització i que cal fer una avaluació dels efectes i
resultats obtinguts amb la utilització d'aquests espais municipals, servint-se d'experiències
com la Tira de Comptar del Mercat de Cabanyal per a analitzar els beneficis que reporta al
xicotet productor.
La Sra. Vicepresidenta diu, a manera de conclusió, que és necessari buscar
dinàmiques de venda en els mercats municipals sense entrar en litigis amb els venedors
amb parada.
PUNT 7.- DONAR COMPTE DE LA REVISIÓ DE PARCEL·LES ABANDONADES I
PRESENTACIÓ DE RESULTATS. BANC DE TERRES.
S'informa per la Secretaria dels treballs de localització i tramitació d'expedients de
requeriments de neteja de parcel·les agràries, que ha ascendit, durant el 2018-2019 a 553
actuacions, notificant-se a 810 propietaris. Es té constància de la neteja de 209 parcel·les a
conseqüència d'aquestes actuacions.
Pregunta el Sr. Sales si s'han iniciat accions sancionadores per aquest motiu. Respon
el Secretari que al dia de la data no s'han iniciat però que s'ha estudiat el procediment per a
la seua imposició amb la cobertura que, respecte a la seua tipificació, ofereix l'Ordenança
municipal de neteja. Comenta també el Sr. Sales que el motiu de l'abandó és la falta de
rendibilitat i que la Comunitat Valenciana és la que té més superfície abandona de terra,
afegint que el Banc de Terres no està funcionant malgrat les campanyes de difusió.
El Sr. Sancho reclama l'actuació de l'administració en les parcel·les agràries
utilitzades com a abocadors.
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PUNT 8.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT DELS EXPEDIENTS DE CONTROL DE FAUNA
SILVESTRE.
S'informa de les actuacions de coordinació dutes a terme pel Consell Agrari per a la
formulació de les sol·licituds d'autorització a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per al control de diverses espècies aviàries i el
trasllat de la mateixa als interessats.
Intervé el Sr. Valls per a mostrar la seua queixa perquè no se li haja notificat la citada
autorització.
Intervé el Secretari del Consell Agrari Muncipal per a expressar que es millorarà el
procés de comunicació perquè no solament es done trasllat de la informació a les Alcaldies
dels Pobles i als serveis municipals i de l'administració autonòmica afectats, com s'ha fet,
sinó també als Síndics Agraris.
Sobre aquest punt el Sr. Sales proposa que el Consell Agrari indemnitze als
agricultors dels danys agraris produïts per espècies cinegètiques, encara que posteriorment
s'haja de repercutir el cost sobre els responsables, ja siga un particular o una societat de
caça, perquè l'agricultor no pot controlar la fauna silvestre i depén d'un tercer. Si es
produeixen danys, continua dient el Sr. Sales, algun ha de fer-se càrrec, sol·licitant que el
Pòsit puga destinar-se per a això. Sol·licita conste en acta la proposta formulada.
Intervé el Secretari Delegat per a respondre que sent notòria la producció d'aquests
danys, el Consell Agrari municipal de València, possiblement, no és l'administració
competent per a donar satisfacció a aquesta demanda.
La Vicepresidenta explica que els fons del Pòsit, com una afectació a obres i serveis
d'interés general agrari, no poden destinar-se a pagar aquest tipus d'indemnitzacions.
PUNT 9.- DONAR COMPTE DE LA PARTICIPACIÓ DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL
EN EL PROJECTE CRISI ADAPT.
S'informa pel Sr. Senent, de la incorporació del Consell Agrari al projecte CRISI-ADAPT,
mitjançant l'aportació de recursos tècnics propis. El projecte té per objecte l'elaboració
d'eines de prevenció i adaptació enfront dels efectes metereológicos derivats del canvi
climàtic.
PUNT 10.- DONAR COMPTE DE LES ACTUACIONS DE DISTRIBUCIÓ DE GRAVA PER
A LA MILLORA DELS CAMINS DELS TANCATS ARROSERS DEL TERME MUNICIPAL
DE VALÈNCIA.
6

Signat electrònicament per:
Antefirma
TÈCNIC/A SUPERIOR AG - SECRETARIA CONSELL AGRARI
MUNICIPAL
PRESIDENT/A - CONSELL AGRARI MUNICIPAL

Nom
VICENTE REVERT TAPIA

Data
22/07/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
4561295180634917614

ALEJANDRO RAMON ALVAREZ

30/07/2019

ACCVCA-120

67376991001215202614
934659277431008826

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: GLl5 Xt+Y Jaay HON1 Ywur ZkXJ D80=

S'informa de l'actuació de subministrament de grava per a la millora dels camins dels
'tancats arrossers i de l'activitat de coordinació dels treballs. La Vicepresidència fa constar
els escrits d'agraïment per aquesta actuació remesos pels tancats.
PUNT 11.- DONAR COMPTE DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ DE NETEJA DE CAMINS
RURALS DE TITULARITAT MUNICIPAL EXECUTATS PER LES BRIGADES DURANT EL
PRIMER SEMESTRE DE 2019.
S'informa dels treballs de neteja coordinats per l'organisme autònom a través de les brigades
incorporades pels Plans d'Ocupació, que s'acompanyen dels mitjans mecànics propis del
Consell Agrari durant el primer semestre de 2019. En la informació remesa amb la
convocatòria consta el lloc de treball, les labors realitzades i document fotogràfic d'aquests.
PUNT 12.- DONAR COMPTE DE LES ACTUACIONS DE DESRATITZACIÓ DUTES A
TERME EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019.
S'informa dels treballs de desratització efectuats pel Servei de Guarderia Rural durant el
primer semestre de 2019 i que han sigut remés amb la convocatòria.
PUNT 13.- REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ PER A L'ELECCIÓ DE PROJECTES
FINANÇATS AMB L'ALMODÍ AGRÍCOLA MUNICIPAL.
Intervé la representant de l'empresa EIXAM ESTUDIS SOCIOLÒGICS per a explicar les
línies del document elaborat que té per objecte definir el procés participatiu a seguir per a
determinar la destinació dels fons del Pòsit Agrícola Municipal que han revertit a l'Ajuntament
per a obres i serveis d'interés general agrari.
El Sr. Valls mostra el seu descontentament perquè no s'han posat en contacte amb ell
en les entrevistes prèvies. S'aclareix per l'empresa que es va entrevistar amb el Sr. Rodrigo,
com a representant de AVA-ASAJA, i que si és necessari en breus dates es reuniran amb
ell.
Després de l'exposició del document, la Junta de Síndics acorda ampliar fins al dia 30
de juny el termini per a formular observacions i modificacions al projecte amb la finalitat que
el procés siga el més consensuat possible.
S'explica per la Vicepresidència que amb càrrec a aquests fons s'ha realitzat les
obres del pou en la comissaria de Francs, Marjals i Extremals per ser una actuació que
requeria la màxima urgència. Manifesta la Sra. Vicepresidenta el compromís de la
Generalitat per a recuperar la xarxa de reg d'aqueixa zona.
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El Sr. Herrero pregunta pels motius pels quals no es va utilitzar el pou situat en una
zona pròxima havent d'alçar un jardí construït fa poc temps. La Sra. Vicepresidenta respon
que el lloc on es fa és una decisió tècnica, i que el pou citat no era de titularitat municipal,
sent mínima l'afecció al jardí que es reposarà al seu estat inicial.
PUNT 14.- DONAR COMPTE DE LES PROPOSTES DEL GRUP DE MOBILITAT
INCLOSES EN L'ORDENANÇA DE MOBILITAT.
S'informa de les novetats introduïdes per l'Ordenança Municipal de Mobilitat en allò que
afecta a l'àmbit agrari i que es concreta, fonamentalment, en la regulació dels camins rurals i
en l'excepció dels camions que transporten productes agrícoles de temporada a les
restriccions de circulació sense necessitat d'autorització prèvia.
El Sr. Sales intervé per a comentar la qüestió referent a la major càrrega burocràtica
que pot suposar l'obtenció d'aquest certificat del Consell Agrari quan existeix ja el document
d'acompanyament i traçabilitat agrària “DATA” que el transportista està obligat a portar.
El Sr. Pérez intervé per a explicar que el certificat servirà per a identificar que és un
transport de producte agrari de temporada amb origen o destinació en el terme municipal de
València.
Des de la Secretaria s'indica que s'estudiaran fórmules perquè la gestió i obtenció del
document siga el més àgil possible per a l'agricultor.
El Sr. Sancho posa com a exemple el Camí Farinós i la dificultat en l'accés que tenen
els camions que transporten mercaderies, la qual cosa encareix el procés.
El Sr. Valls mostra la seua queixa per la senyalització instal·lada en el Camí Nou de
Paterna, ampliat per la Generalitat Valenciana, considerant que el problema dels camins
municipals és que no estan catalogats.
El Sr. Pérez intervé per a expressar que l'ordenança de mobilitat ja estableix la
necessitat de catalogar aqueixos camins identificant els usos preferents.
PUNT 15.- DONAR COMPTE DE LA PROPOSTA DE CURSOS FORMATIUS.
Se sol·licita en aquest punt als membres de la Junta de Síndics que mostren el seu interés
sobre els diferents cursos que a través de Conselleria d’Agricultura s'imparteixen amb
caràcter semestral perquè aquests responguen a un vertader interés del sector agrari.
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PUNT 16.- PRECS I PREGUNTES
Intervé la Sra. Vicepresidenta per a acomiadar-se dels membres de la Junta de Síndics
agraint la seua labor.
Pregunta el Sr. Sancho per l'estat de la zona de Francs, Marjals i Extremals. El Sr.
Pérez posa en relleu que el manteniment d'aqueixa infraestructura correspon al Servei
Municipal del Cicle Integral de l'Aigua però que es ve tractant no com una infraestructura de
reg sinó d'evacuació aigües pluvials gestionada a través d'una contracta de manteniment
amb recursos insuficients.
El Sr. Sales intervé per a proposar que des del Consell Agrari s'inste a l'Ajuntament
de València que reclame a la Generalitat Valenciana la posada en marxa del Pla de
Desenvolupament Agrari de l’Horta de València que ha de determinar la gestió i dinamització
de l'activitat agrària, com s'ha fet en altres entitats agràries.
El Secretari Delegat respon que al no trovar-se la proposta inclosa en l'ordre del dia i
no estant presentes tots els membres no procedeix adoptar cap acord, devent incloure's, si
així se sol·licita, en la següent sessió. Afegint que es donarà trasllat de la proposta a qui
ocupe la Vicepresidència de l'organisme quan es constituïsca la Corporació Municipal.

Complit l'objecte de l'acte, a les dènou hores, s'alça la sessió. D'ella s'estén la present acta
que, amb el vistiplau de la Vicepresidència, autoritze amb la meua signatura, com a
Vicesecretari del Consell Agrari Municipal.
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ACTA NÚM. 1/2019
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE SÍNDICOS AGRARIOS DEL ORGANISMO
AUTONÓMO CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALÈNCIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE
JUNIO DE 2019

SEÑORES/AS ASISTENTES
JEFE DE LA GUARDERÍA RURAL:
D. Rafael Lluch Sabater

VICEPRESIDENCIA:
Doña Consol Castillo Plaza

GUARDA MAYOR:
D. Antonio Navarro Castellar

VOCALES:
D. Juan Sancho Sanfeliu
D. Salvador Arce Chulia

En la ciudad de València, siendo las dieciséis

D. Jaime Valls Sancho

horas y treinta minutos del día doce de junio

D. Vicente Nacher Luz

de dos mil diecinueve, previa citación al

D. Daniel Herrero Ginovart
D. Francesc Espinosa Bayarri
D. José Francisco Sales Marqués

efecto, cursada en forma, se reúnen en la
Sala de Juntas del Consell Agrari Municipal de
Valencia, de acuerdo a la convocatoria, los

D.ª María Viana Miedes
D.ª M.ª Ángels Ramón-LLin Martínez
D. José María Bravo Plana-Sala

señores

que

al

margen

se

relacionan,

miembros designados para integrar la Junta
de Síndicos Agrarios del CONSELL AGRARI

D.ª Neus Fábregas Santana

MUNICIPAL

DE

VALENCIA,

bajo

la

VICESECRETARI CONSELL AGRARI
MUNICIPAL:
D. Vicente Revert Tapia

Vicepresidencia de la Sra. D.ª Consol Castillo

INGENIERO
AGRÓNOMO
DE
LA
CONCEJALÍA DE AGRICULTURA Y HUERTA:
D. Josep Pérez Sánchez

Junta de Síndicos, convocada para esta fecha

INGENIERO AGRÓNOMO DEL CONSELL
AGRARI MUNICIPAL:
D. Silvestre Senent Salelles

Plaza, con mi asistencia, como Vicesecretario,
al objeto de celebrar la sesión de la referida

y tratar los asuntos contenidos en el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1º.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DEL
DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018.
Interviene el Sr. Jaume Valls para expresar su reparo al texto del acta porque no consta su
1
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intervención solicitando la reparación del camino “Molí dels Pobres” ni la decisión anunciada
por la Vicepresidencia de instalar la toma de agua en Poble Nou y no en la Partida de Dalt.
Incorporada al contenido del acta las referencias citadas en la intervención del Sr.
Valls, queda ésta aprobada por unanimidad de los presentes.
PUNTO 2º.- DAR CUENTA DEL PROGRAMA LIFE LOWFEEDCARBON ASÍ COMO DE
LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN E INCLUSIÓN DE PROPUESTAS EN LA NUEVA
REDACCIÓN DEL PLAN LOCAL DE QUEMAS.
Se expone por la Sra. Castellanos presente en la sesión (contratista del servicio para
la elaboración de un Plan de Gestión de la paja del arroz en el municipio de València y la
revisión del Plan Local de Quemas), las líneas básicas de la propuesta incluida en el marco
del proyecto para la mitigación del cambio climático mediante un innovador alimento para
cabras basado en el reciclaje de residuos agrícolas, en el que participa el Ayuntamiento de
València, a través del Servicio municipal de Devesa Albufera, junto a la organización agraria
“La Unió”. El objetivo del proyecto es la implementación de nuevas prácticas “low emisión”
en agricultura y ganadería, con la reducción de emisión de gases de efecto invernadero en
cultivos de cítricos y arroz, mediante la valorización y eliminación de la quema de los
residuos generados.
Pregunta el Sr. Valls, si el Consell Agrari Municipal vende las balas de la paja de
arroz que recoge. El Sr. Senent interviene para explicar que en el año 2018 el Consell Agrari
Municipal asumió el coste del servicio de recogida y empacado de la paja del arroz en
aquellas zonas del Parque natural de la Albufera, más próximas a los núcleos de población,
con el fin de reducir los problemas que genera la quema sin que se comercializasen
directamente por el organismo las balas recogidas. Si bien es cierto, sigue diciendo el Sr.
Senent, que el precio que se abona por los trabajos de recogida queda reducido obviamente
si a la empresa que presta este servicio de recogida y embalado le interesa la
comercialización del residuo porque exista demanda para ello.
PUNTO 3º.- DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE DE CLASIFICACIÓN DE VÍAS
PECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE VALÈNCIA.
Se expone por la Vicepresidencia del organismo que el Ayuntamiento de València, por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de octubre de 2018, acordó solicitar a la
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural la
iniciación de los trámites necesarios para la clasificación formal de la red de vías pecuarias
en el término municipal de València.
El técnico de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana encargado de la tramitación del
expediente, presente en la sesión, expone cuales son las fases del procedimiento
2
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administrativo, apuntando, en que nos encontramos actualmente en una fase de trabajos
previos. Una vez iniciado formalmente el expediente ha de estar finalizado, para que no se
produzca su caducidad, en el plazo de un año desde su inicio. Por esa razón, sigue
diciendo, es importante que en esta fase previa se colabore por el sector, para que se pueda
recopilar la mayor información elaborando un primer borrador que este lo más ajustado
posible a la realidad en cuanto a denominaciones y trazado de las vías.
El Sr. Sancho pregunta por los beneficios que tienen para el agricultor esta actuación.
Responde el técnico de la Conselleria que estas vías pecuarias constituyen un patrimonio
que debe mantenerse respetando los usos que tenga reconocidos y que la acción de
clasificación contribuye a este fin.
PUNTO 4.- PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE
PRESTA EL CONSELL AGRARI MUNICIPAL.
La Sra. Olcina, representante de la Cooperativa La Fábrika Gráfika, encargada de realizar
los trabajos de la campaña de difusión, expone el resultado del trabajo, que responde al
interés de dar a conocer a los titulares de explotaciones agrarias y ganaderas los servicios
que presta el Consell Agrari Municipal.
En este punto, interviene Sr. Sales para expresar su sorpresa porque se trate de
fomentar y mejorar la ganadería en la ciudad de Valencia, cuando, conforme a la
catalogación del Plan de Acción Territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de
València, y en concreto, lo dispuesto en su artículo 45, en los espacios de Huerta de
Protección Especial, Grado 1 y 2, se prohíbe la instalación para la cría de animales, que solo
se permiten en la Huerta de Grado 3.
Responde el técnico Sr. Pérez que fuera de esa protección se encuentra la zona de
Masarrojos, donde sí existen cabezas de ganado y proyectos de preservación de la oveja
Guirra.
Interviene el Sr. Herrero para comentar en relación con la prestación de los servicios
de los huertos de Sociópolis su disconformidad con el cambio en las condiciones del
Convenio de Colaboración que tenia suscrito el Consell Agrari con la Federación de
Asociaciones de Vecinos de València. Responde la Vicepresidencia que el cambio en las
condiciones se debe a la necesidad de liquidar el importe del canon para no generar un trato
desigual con el resto de usuarios del parque.
Pregunta el Sr. Espinosa por el cambio en la decisión, comunicada en anteriores
sesiones, sobre la gestión de Sociópolis. Responde la Vicepresidencia para informar que en
un primer momento se planteó la adscripción a la Delegación de Parques y Jardines
conforme a la Ordenanza municipal de Huertos Urbanos pero que a consecuencia de la
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singularidad del parque se reconsideró la decisión y se estimó, en beneficio de los usuarios,
que lo más adecuado era que continuase gestionándose por el Consell Agrari Municipal.
PUNTO 5.- DAR CUENTA DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE
DESARROLLO LOCAL AGROECOLÓGICO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL Y
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA FASE DE LA ESTRATEGIA.
Se expone el proyecto impulsado por la Regidoria d’Agricultura, Horta i Pobles de Valencia
“Mans a l’horta” en el marco de la actividad de dinamización de la actividad agraria en l’horta
de València para reforzar el tejido productivo, profesional y social del sector agrario en el
municipio de Valencia.
Los proyectos pilotos se han ubicado en la Partida de Dalt, Partida de Vera y en el
Perellonet. En cada uno de ellos se han realizado diagnósticos, participados por el sector
agrario local, sobre la problemática de la actividad agraria de la zona con propuestas de
intervención (creación de grupos de agricultores para la coordinación, actividades de
mediación, impulso de actividades, actividades formativas, eventos públicos y debate). Para
dar continuidad al proyecto se pretende la incorporación de la Guardería Rural a estas
tareas mejorando sus estándares de rendimiento.
Interviene la Vicepresidenta para destacar que el objetivo del proyecto es acompañar
la vida del agricultor para satisfacer de forma directa sus necesidades.
Pregunta el Sr. Sales por el sistema de selección de las empresas que han llevado a cabo
este proceso. Responde el Sr. Pérez que se llevó a cabo a través de un proceso de
contratación pública financiado por la Regidoría d’Agricultura, Horta i Pobles de València.
Pregunta el Sr. Espinosa por los programas de formación. Responde el Sr. Pérez,
que van dirigidos al personal propio del organismo en un proceso de adaptación de las
formas de trabajar para que la comunicación y el acompañamiento del sector sea más
directo.
Comenta el Sr. Sales que le parece importante destacar los problemas de
rendimiento como el de la chufa, solicitando que se difunda los resultados que los trabajos
llevados a cabo para conocimiento del sector, felicitando al organismo por la iniciativa.
El Sr. Sancho hace mención a que desde su experiencia en la chufa se necesitaran
recursos económicos para llevar los proyectos a buen término.
PUNTO 6.- DAR CUENTA DE LA ACTUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS
PLATAFORMAS DE VENTA DIRECTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIO POR
PARTE DEL CAM (TIRAS DE CONTAR DE LOS MERCADOS DE DISTRITO Y VENTA A
PIE DE CAMPO EN LA CV-500).
4
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Por el Sr. Senent se informa del seguimiento y supervisión de la venta en las Tira de Contar
como espacios de venta directa habilitadas en los mercados municipales de Mossen Sorell y
del Cabanyal. De igual forma, se ofrecen los datos de las paradas instaladas en el CV-500.
Sobre la guía para la inscripción de venta de proximidad de productos agrícolas
elaborada por el Consell Agrari, y que se ha acompañado como documentación anexa al
orden del día, el representante de AVA-ASAJA, el Sr. Sales solicita, que se permita ejercer
la venta en las Tiras de Contar de los mercados municipales no solo a los trabajadores
autónomos si no también a aquellos que realicen la actividad a tiempo parcial.
A continuación, pregunta el Sr. Sales si se disponen de datos de venta para evaluar
el funcionamiento de modelo, respondiendo el Sr. Senent que por el Consell Agrari no se
disponen de esos datos.
Interviene la Sra. Viana para exponer que es positivo la ordenación y regulación de
esta estrategia de canales cortos de comercialización y que hay que hacer una evaluación
de los efectos y resultados obtenidos con la utilización de estos espacios municipales,
sirviéndose de experiencias como la Tira de Contar del Mercado de Cabañal para analizar
los beneficios que reporta al pequeño productor.
La Sra. Vicepresidenta dice, a modo de conclusión, que es necesario buscar
dinámicas de venta en los mercados municipales sin entrar en litigios con los vendedores
con parada.
PUNTO 7.- DAR CUENTA DE LA REVISIÓN DE PARCELAS ABANDONADAS Y
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. BANCO DE TIERRAS.
Se informa por la Secretaría de los trabajos de localización y tramitación de expedientes de
requerimientos de limpieza de parcelas agrarias, que ha ascendido, durante el 2018-2019 a
553 actuaciones, notificándose a 810 propietarios. Se tiene constancia de la limpieza de 209
parcelas a consecuencia de estas actuaciones.
Pregunta el Sr. Sales si se han iniciado acciones sancionadoras por este motivo. Se
responde por el Secretario que, al día de la fecha, no se han iniciado pero que se ha
estudiado el procedimiento para su imposición con la cobertura que, respecto a su
tipificación, ofrece la Ordenanza municipal de limpieza. Comenta, también el Sr. Sales que el
motivo del abandono es la falta de rentabilidad y que la Comunidad Valenciana es la que
tiene más superficie abandona de tierra, añadiendo que el Banco de Tierras no está
funcionando pese a las campañas de difusión.
El Sr. Sancho reclama la actuación de la administración en las parcelas agrarias
utilizadas como vertederos.
5
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PUNTO 8.- DAR CUENTA DEL ESTADO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTROL DE
FAUNA SILVESTRE.
Se informa de las actuaciones de coordinación llevadas a cabo por el Consell Agrari para la
formulación de las solicitudes de autorización a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural para el control de diversas especies aviares y el
traslado de la misma a los interesados.
Interviene el Sr. Valls para mostrar su queja porque no se le haya notificado la citada
autorización.
Interviene el Secretario del Consell Agrari Muncipal para expresar que se mejorará el
proceso de comunicación para que no solo se dé traslado de la información a las Alcaldías
de los Pobles y a los servicios municipales y de la administración autonómica afectados,
como se ha hecho, sino también a los Síndicos Agrarios.
Sobre este punto el Sr. Sales propone que el Consell Agrari indemnice a los
agricultores de los daños agrarios producidos por especies cinegéticas, aunque
posteriormente se tenga que repercutir el coste sobre los responsables, ya sea un particular
o una sociedad de caza, porque el agricultor no puede controlar la fauna silvestre y depende
de un tercero. Si se producen daños, sigue diciendo el Sr. Sales, alguno tiene que hacerse
cargo, solicitando que el pósito pueda destinarse para eso. Solicita conste en acta la
propuesta formulada.
Interviene el Secretario Delegado para responder que siendo notoria la producción de
estos daños, el Consell Agrari municipal de València, posiblemente, no sea la administración
competente para dar satisfacción a esta demanda.
La Vicepresidenta explica que los fondos del Pósito, como una afectación a obras y
servicios de interés general agrario, no pueden destinarse a pagar este tipo de
indemnizaciones.
PUNTO 9.- DAR CUENTA DE LA PARTICIPACIÓN DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL
EN EL PROYECTO CRISI ADAPT.
Se informa por el Sr. Senent de la incorporación del Consell Agrari al proyecto CRISIADAPT, mediante la aportación de recursos técnicos propios. El proyecto tiene por objeto la
elaboración de herramientas de prevención y adaptación frente a los efectos metereológicos
derivados del cambio climático.
PUNTO 10.- DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE GRAVA
PARA LA MEJORA DE LOS CAMINOS DE LOS ‘TANCATS ARROSERS’ DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE VALÈNCIA.
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Se informa de la actuación de suministro de grava para la mejora de los caminos de los
‘tancats’ arroceros y de la actividad de coordinación de los trabajos.
La Vicepresidencia hace constar los escritos de agradecimiento por esta actuación remitidos
por los “tancats”.
PUNTO 11.- DAR CUENTA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LIMPIEZA DE
CAMINOS RURALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL EJECUTADOS POR LAS
BRIGADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2019.
Se informa de los trabajos de limpieza coordinados por el organismo autónomo a través de
las brigadas incorporadas por los Planes de Empleo, que se acompañan de los medios
mecánicos propios del Consell Agrari durante el primer semestre de 2019. En la información
remitida junto a la convocatoria consta el lugar de trabajo, las labores realizadas y
documento fotográfico de los mismos.
PUNTO 12.- DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES DE DESRATIZACIÓN LLEVADAS A
CABO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019.
Se informa de los trabajos de desratización efectuados por el Servicio de Guardería Rural
durante el primer semestre de 2019 y que han sido remitidos junto a la convocatoria.
PUNTO 13.- REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE PROYECTOS
FINANCIADOS CON EL PÓSITO AGRÍCOLA MUNICIPAL.
Interviene la representante de la empresa EIXAM ESTUDIS SOCIOLÒGICS para explicar
las líneas del documento elaborado que tiene por objeto definir el proceso participativo a
seguir para determinar el destino de los fondos del Pósito Agrícola Municipal que han
revertido al Ayuntamiento para obras y servicios de interés general agrario.
El Sr. Valls muestra su descontento porque no se hayan puesto en contacto con él en
las entrevistas previas. Se aclara por la empresa que se entrevistó al Sr. Rodrigo, como
representante de AVA-ASAJA, y que si es necesario en breves fechas se reunirán con él.
Tras la exposición del documento, la Junta de Síndicos acuerda ampliar hasta el día
30 de junio el plazo para formular observaciones y modificaciones al proyecto con el fin de
que el proceso sea lo más consensuado posible.
Se explica por la Vicepresidencia que con cargo a estos fondos se ha realizado las
obras del pozo en la comisaría de Francs, Marjals i Extremals por ser una actuación que
requería la máxima urgencia. Manifiesta la Sra. Vicepresidenta el compromiso de la
Generalitat para recuperar la red de riego de esa zona.
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El Sr. Herrero pregunta por los motivos por los que no se utilizó el pozo ubicado en
una zona próxima teniendo que levantar un jardín construido hace poco tiempo.
La Sra. Vicepresidenta responde que el lugar donde se hace es una decisión técnica,
y que el pozo citado no era de titularidad municipal, siendo mínima la afección al jardín que
se repondrá a su estado inicial.
PUNTO 14.- DAR CUENTA DE LAS PROPUESTAS DEL GRUPO DE MOVILIDAD
INCLUIDAS EN LA ORDENANZA DE MOVILIDAD.
Se informa de las novedades introducidas por la Ordenanza municipal de movilidad en
aquello que afecta al ámbito agrario y que se concreta, fundamentalmente, en la regulación
de los caminos rurales y la excepción de los camiones que transportan productos agrícolas
de temporada a las restricciones de circulación sin necesidad de autorización previa.
El Sr. Sales interviene para comentar la cuestión referente a la mayor carga
burocrática que puede suponer la obtención de este certificado del Consell Agrari cuando
existe ya el documento de acompañamiento y trazabilidad agraria “DATA” que el
transportista está obligado a llevar.
El Sr. Pérez interviene para explicar que el certificado servirá para identificar que es
un transporte de producto agrario de temporada con origen o destino en el término municipal
de Valencia.
Desde la Secretaría se indica que se van a estudiar fórmulas para que la gestión y
obtención del documento sea lo más ágil posible para el agricultor.
El Sr. Sancho pone como ejemplo el Camino Farinós y la dificultad en el acceso que
tienen los camiones que transportan mercancías, lo cual encarece el proceso.
El Sr. Valls muestra su queja por la señalización instalada en el Camino nuevo de
Paterna, ampliado por la Generalitat Valenciana, considerando que el problema de los
caminos municipales es que no están catalogados.
El Sr. Pérez interviene para expresar que la ordenanza de movilidad ya establece la
necesidad de catalogar esos caminos identificando los usos preferentes.
PUNTO 15.- DAR CUENTA DE LA PROPUESTA DE CURSOS FORMATIVOS.
Se solicita en este punto a los miembros de la Junta de Síndics que muestren su interés
sobre los distintos cursos que a través de Conselleria d’Agricultura se imparten con carácter
semestral para que estos respondan a un verdadero interés del sector agrario.
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PUNTO 16.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Interviene la Sra. Vicepresidenta para despedirse de los miembros de la Junta de Síndicos
agradeciendo su labor.
Pregunta el Sr. Sancho por el estado de la zona de Francs, Marjals i Extremals. El Sr.
Pérez pone de relieve que el mantenimiento de esa infraestructura corresponde al Servicio
municipal del Ciclo Integral del Agua pero que se viene tratando no como una infraestructura
de riego sino de evacuación aguas pluviales gestionada a través de una contrata de
mantenimiento con recursos insuficientes.
El Sr. Sales interviene para proponer que desde el Consell Agrari se inste al
Ayuntamiento de València a que reclame a la Generalitat Valenciana la puesta en marcha
del Plan de Desarrollo Agrario de l’Horta de València que debe determinar la gestión y
dinamización de la actividad agraria, como se ha hecho en otras entidades agrarias.
El Secretario Delegado responde que al no encontrase la propuesta incluida en el
orden del día y no estando presentes todos los miembros no procede adoptar ningún
acuerdo, debiendo, incluirse, si así se solicita, en la siguiente sesión. Añadiendo que se dará
traslado de la propuesta a quien ocupe la Vicepresidencia del organismo cuando se
constituya la Corporación Municipal.
Cumplido el objeto del acto, a las diecinueve horas, se levanta la sesión. De ella se extiende
la presente acta que, con el visto bueno de la Vicepresidencia, autorizo con mi firma, como
Vicesecretario del Consell Agrari Municipal.
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ACTA NÚMERO 2/2019

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE SÍNDICS AGRARIS DE
L'ORGANISME AUTÒNOM CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE
VALÈNCIA CELEBRADA EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2019

SENYORS/ES ASSISTENTS
VICEPRESIDÈNCIA:
En Alejandro Ramon i Àlvarez
VOCALS:
En Francesc de Borja Espinosa Bayarri
En Jaime Valls Sancho

ENGINYER AGRÒNOM
DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL:
En Silvestre Senent Salelles
CAP DE LA GUARDERIA RURAL:
En Rafael Lluch Sabater
GUARDA MAJOR:
N’Antonio Navarro Castellar

En Ricardo Bayo Huerso
En Manuel Peña Ferrando
En Sergio Escribano Ruiz
En Blas Almenar Marco
En José Gimeno Ballester
En Ricardo Fonseca Lostado
En Daniel Herrero Ginovart
En Manolo Planells Pons
En José Caballer Torrent
En Vicente Sales Martínez

A la ciutat de València, sent les tretze hores
del dia vint de desembre de dos mil dènou,
prèvia citació a aquest efecte, cursada en
forma, es reuneixen a la Sala de Juntes del
Consell Agrari Municipal de València, d'acord
amb la convocatòria, els senyors que al marge
es relacionen, membres designats per a
integrar la Junta de Síndics Agraris del

CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE
VALÈNCIA, sota la Vicepresidència del Sr.

En Julio Aguado Codina
En Vicente Montañes Valenzuela
En Julian Larraz Rada
VICESECRETARI CONSELL AGRARI
MUNICIPAL:
En Vicente Revert Tapia

En Alejandro Ramon i Àlvarez, amb la meua
assistència, com a Vicesecretari, a fi de
celebrar la sessió de la referida Junta de
Síndics, convocada per a aquesta data i
tractar els assumptes continguts en el
següent,

ORDE DEL DIA
ENGINYER AGRÒNOM DE LA REGIDORIA
D’AGRICULTURA I HORTA:
En Josep Pérez Sánchez
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PUNT 1r.- DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ D'ENTITATS I REPRESENTANTS
QUE CONFORMEN LA JUNTA DE SÍNDICS DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL
S'inicia aquest punt de l'ordre del dia amb la presentació formal i benvinguda als membres
de la Junta de Síndics del Consell Agrari Municipal per part de la Vicepresidència.
Pel Sr. Secretari Delegat, s'explica, que la Junta de Síndics és un òrgan consultiu i
d'assessorament, que té per objecte avaluar la realitat agrària del municipi, assessorar els
òrgans del Consell Agrari en la matèria i proposar mesures que milloren les condicions de
vida dels agricultors. Igualment, s'informa, que al costat de la convocatòria s'ha remés el
llistat d'entitats i el nom dels seus representants per al coneixement dels membres que
conformen aquest òrgan.
El Sr. Aguado, pregunta quines són les entitats que s'han incorporat recentment. Respon el
Sr. Secretari que s'han incorporat la Fundació Assut de la Comunitat Valenciana per la
sostenibilitat dels sistemes litorals de la Mediterrània, el Centre d'Estudis Rurals i
d'Agricultura Internacional (CERAI) i l'Associació de Pesca en Rall de Pinedo.
PUNT 2n APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL
DIA 20 DE JUNY DE 2019.
Advertit pel Sr. Aguado l'error de transcripció de la data de la convocatòria en la versió de
valencià on figura el dia 20 juny en lloc del dia 12 de juny es procedeix a donar per corregit
l'error de transcripció en el text de la convocatòria.
L'acta s'aprova per assentiment dels membres presents.
PUNT 3r.- DONAR COMPTE DE L'INICI DEL PROGRAMA DE NETEJA DE CAMINS
RURALS DE TITULARITAT MUNICIPAL A EXECUTAR PER LES BRIGADES
INCORPORADES A TRAVÉS DELS PLANS D'OCUPACIÓ MUNICIPALS I
COORDINADES PEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL.
El Sr. Secretari Delegat, explica, que a la fi del mes de novembre s'ha incorporat personal a
través dels Plans d'Ocupació municipals per a la realització de treballs de neteja i
desbrossament a l'entorn dels Pobles de la ciutat de València. Aquests treballs són
coordinats per la Guarderia Rural del Consell Agrari Municipal.
El Sr. Valls, sol·licita que es comunique prèviament els llocs en els quals s'actuarà.
El Sr. Aguado, pregunta per la calendarización dels llocs d'actuació, explicant el Sr. Senent,
Enginyer de l'organisme, que s'actuarà en tots els pobles de la ciutat de València. Si bé
assenyala en la seua intervenció el Sr. Senent que el nombre de persones incorporades és
2
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sensiblement inferior a altres anys i per aquesta raó els rendiments que es preveuen
obtindre en la neteja seran menors.
PUNT 4t.- INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE LA PALLA DE
L'ARRÒS 2019.
Remés amb la convocatòria l'informe evacuat per la unitat tècnica del Servei de Guarderia
Rural, el Sr. Espinosa, sol·licita li siguen remesos els resultats del projecte de compostatge
desenvolupat pel Consell Agrari Municipal. Pregunta també si el producte eixirà a la venda.
Respon el Sr. Senent que se li remetrà la memòria de resultats; afig sobre la qüestió de la
venda el Sr. Pérez que el projecte no genera producte amb aqueixa fi sinó que l'objectiu
perseguit és facilitar als agricultors procediments de compostatge en parcel·la que siguen
replicables.
El Sr. Caballer sol·licita que el Consell Agrari trasllade a la Generalitat la necessitat que les
cremes de la palla de l'arròs, en el cas en el qual vagen a ser autoritzades, es realitzen en el
moment adequat.
Es respon per la Secretària Delegada que la Generalitat coneix les necessitats dels
agricultors en aquesta matèria perquè s'han mantingut reunions tècniques de coordinació
tant amb els ajuntaments i els seus consells agraris com amb la sectorial de l'arròs.
En idèntic sentit a l'expressat pel Sr. Caballer, el Sr. Planells, manifesta que no es pot
esperar al mes de setembre perquè la Generalitat decidisca si es pot o no cremar o si s'ha
de recollir la palla de l'arròs. Tampoc és lògic que s'autoritzen cremes entre les 23 hores i les
3 hores com diu la QUEPAR (l'aplicació que determina el règim de vents al Parc Natural de
l'Albufera per a facilitar als agricultors la previsió metereológica).
Intervé Sr. Pérez, en aquest punt per a manifestar que en el marc del projecte LIFE “Low
Carbon Feed” en el qual participa l'Ajuntament de València juntament amb altres socis
col·laboradors com la Universitat Politècnica de València i coordinat per la Unió de
Llauradors per a l'elaboració d'alimentació de cabres amb pense elaborat amb palla d'arròs i
restes cítriques per a l’alimentació bovina, s'ha elaborat un Pla de Gestió de la Palla de
l'arròs en el municipi de València. Aquest Pla es traslladarà a la Conselleria esperant tindre a
principi d'any una reunió específica.
PUNT 5é.- DONAR COMPTE DE LA PROPOSTA DE CURS FORMATIU.
S'informa que s'ha remés per correu electrònic als membres de la Junta la documentació
corresponent als cursos que, anualment, organitza de manera gratuïta la Conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
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sol·licitant a les entitats que vulguen participar que valoren els cursos per a posar en
coneixement d'aquest organisme si existeix interés en alguna acció formativa a fi de donar
trasllat al Servei de Transferència de Tecnologia, EEA de Carcaixent. El Consell Agrari ha
col·laborat en la realització d'aqueixos cursos en l'edifici municipal de Tabacalera.
PUNT 6é.- DONAR COMPTE DE LES ACTUACIONS DE DISTRIBUCIÓ DE LA GRAVA
PER A LA MILLORA DELS CAMINS DELS “TANCATS” ARROSSERS DEL TERME
MUNICIPAL DE VALÈNCIA.
Intervé el Sr. Planells per a agrair l'aportació de grava que des del Consell Agrari s'ha
realitzat enguany per als tancats arrossers. Però manifesta que la compactació ha suposat
una despesa afegida per al Canal que li ha generat un desequilibri pressupostari. En aquest
sentit, sol·licita que es faça una actuació integral i completa i no sols la distribució.
Intervé el Sr. Valls, per a manifestar que aquestes reparacions es poden sol·licitar amb els
fons del Pòsit.
El Sr. Almenar, sol·licita realitzar una comesa d'aigua per a polvoritzar demanant que es
realitze amb els fons del Pòsit. Respon a la qüestió, el Sr. Pérez, indicant que el projecte es
trobava avançat, i que existeix sensibilitat sobre l'assumpte perquè és una demanda on hi ha
consens però que es donen dificultats tècniques en la seua execució. Sobre el finançament
a través dels fons del Pòsit, se sol·licita que es formalitze la proposta per escrit.
El Sr. Valls, anuncia que l'organització professional AVA sol·licitarà que es financen amb els
fons del Pòsit la construcció i instal·lació de punts de recollida d'aigua.
PUNT 7é.- INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A L'ELECCIÓ
DELS PROJECTES FINANÇATS AMB EL PÒSIT AGRÍCOLA MUNICIPAL.
Pregunta el Sr. Escribano, les raons per l'entitat que representa Càtedra Terra Ciutadana de
la Universitat Politècnica de València no es troba entre les entitats incloses en el document
regulador del procés participatiu per a la distribució dels fons del Pòsit i perquè ho està la
Federació de Veïns. El Secretari Delegat respon que la presentació de projectes no està
restringida a cap entitat que forme part d'aquesta Junta, indicant que en la composició de la
comissió de baremació sí que està previst la participació de quatre representants de les
associacions professionals agrícoles i dos representants d'agricultors d'entitats pertanyents a
la Junta de Síndics.
PUNT 8é.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Herrero pregunta per la situació en la qual es troba la construcció del pou en la zona
de Francs, Marjals i Extremals. Respon el Sr. Pérez, que existia un problema de connexió
4
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elèctrica supeditada a la recepció del Programa d'Actuació Integrada d'aqueix sector, que
està pròxim a solucionar-se. Explica que s'està treballant perquè en el primer trimestre de
l'any sinó es produeix cap incidència es realitzen les obres de revestiment i connexió del pou
i que estiga funcionant.
El Sr. Caballer, sol·licita que des del Consell Agrari es done suport a una intervenció en
l'Albufera en línia amb l'acord adoptat per unanimitat dels grups polítics en la sessió
ordinària de 17 de desembre del 2019 del Ple de la Diputació Provincial per a reclamar a la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer una assignació d'aigua extraordinària i continuar
dotant de recursos econòmics per al manteniment i millora del Parc Natural de l'Albufera.
Respon el Sr. President que les propostes d'assumptes han de presentar-se en el Consell
Agrari amb anterioritat a la celebració de la sessió en la qual es pretenga debatre perquè es
puguen incloure en l'ordre del dia i així els assumptes a tractar siguen coneguts per totes les
entitats representades en la Junta de Síndics. Continua explicant el Sr. President que les
propostes han de tindre per objecte assumptes propis de la competència d'aquest òrgan no
podent incloure's per a votació assumptes competència d'altres òrgans municipals,
autonòmics o estatals.
Intervé el Sr. Fonseca, per a sol·licitar que les convocatòries es realitzen amb major temps
en llaures a poder proposar assumptes i que aquest siga un espai participatiu. També
sol·licita que l'horari de les sessions siga a la vesprada. Continua la seua intervenció el Sr.
Fonseca, i després d'una exposició sobre els efectes que en el sector agrícola de la ciutat té
l'execució d'infraestructures que dificulten les labors agrícoles sol·licita un posicionament de
la Junta de Síndics, en concret, sobre l'ampliació del port.
Intervé el Sr. President, explicant que coneixent la problemàtica que en el sector generen
aquestes actuacions i en la línia de l'abans comentat, les propostes concretes han de
presentar-se amb antelació per a incloure's en l'ordre del dia. D'altra banda, per a poder
votar assumptes concrets, aquests han d'estar dins de les competències pròpies del Consell
Agrari Municipal i no envair espais competencials i de decisió d'altres òrgans, com el plenari
municipal que ja s'ha pronunciat sobre l'assumpte de l'ampliació del port.
El Sr. Valls, reitera l'expressat pel Sr. Fonseca perquè la Junta de Síndics es reunisca a la
vesprada i amb major periodicitat.
El Sr. Almenar, reitera la necessitat ja expressada en altres sessions perquè s'actue amb la
finalitat d'evitar l'ombreig per l'alineació de l'arbratge en la zona de la Ronda Nord. Respon el
Sr. Secretari Delegat que el Consell Agrari Municipal va emetre el pertinent informe i que
aquest es va traslladar al Servei municipal competent que és Parcs i Jardins perquè ho
resolguera.
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Complit l'objecte de l'acte, a les catorze hores i trenta minuts, s'alça la sessió. D'ella
s'estén la present acta que, amb el vistiplau de la Vicepresidència, autoritze amb la meua
signatura, com a Vicesecretari del Consell Agrari Municipal.
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ACTA NÚMERO 2/2019

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE SÍNDICOS AGRARIOS DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE
VALÈNCIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2019

SEÑORES/AS ASISTENTES
VICEPRESIDENCIA:
Don Alejandro Ramon i Àlvarez
VOCALES:
D. Francesc de Borja Espinosa Bayarri

INGENIERO AGRÓNOMO DEL CONSELL
AGRARI MUNICIPAL:
D. Silvestre Senent Salelles
JEFE DE LA GUARDERÍA RURAL:
D. Rafael Lluch Sabater
GUARDA MAYOR:
D. Antonio Navarro Castellar

D. Jaime Valls Sancho
D. Ricardo Bayo Huerso
D. Manuel Peña Ferrando

En la ciudad de València, siendo las trece

D. Sergio Escribano Ruiz

horas del día veinte de diciembre de dos

D. Blas Almenar Marco

mil diecinueve, previa citación al efecto,

D. José Gimeno Ballester

cursada en forma, se reúnen en la Sala de

D. Ricardo Fonseca Lostado

Juntas

D. Daniel Herrero Ginovart

València, de acuerdo a la convocatoria, los

D. Manolo Planells Pons

señores

D. José Caballer Torrent

miembros designados para integrar la Junta

D. Vicente Sales Martínez

de Síndicos Agrarios del CONSELL AGRARI

D. Julio Aguado Codina

MUNICIPAL

D. Vicente Montañes Valenzuela

Vicepresidencia del Sr. D. Alejandro Ramon i

D. Julian Larraz Rada

Àlvarez,

VICESECRETARIO CONSELL AGRARI
MUNICIPAL:
D. Vicente Revert Tapia
INGENIERO
AGRÓNOMO
DE
LA
CONCEJALÍA DE AGRICULTURA Y HUERTA:
D. Josep Pérez Sánchez

del

Consell

que

al

margen

DE

con

Agrari

Municipal

se

relacionan,

VALENCIA,

mi

de

bajo

asistencia,

la

como

Vicesecretario, al objeto de celebrar la sesión
de la referida Junta de Síndicos, convocada
para esta fecha y tratar los asuntos contenidos
en el siguiente,

ORDEN DEL DÍA
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PUNTO 1º.- DAR CUENTA DE LA COMPOSICIÓN DE ENTIDADES Y
REPRESENTANTES QUE CONFORMAN LA JUNTA DE SÍNDICOS DEL CONSELL
AGRARI MUNICIPAL
Se inicia este punto del orden del día con la presentación formal y bienvenida a los
miembros de la Junta de Síndics del Consell Agrari Municipal por parte de la
Vicepresidencia.
Por el Sr. Secretario Delegado, se explica, que la Junta de Síndics es un órgano consultivo y
de asesoramiento, que tiene por objeto evaluar la realidad agraria del municipio, asesorar a
los órganos del Consell Agrari en la materia y proponer medidas que mejoren las
condiciones de vida de los agricultores. Igualmente, se informa, que junto a la convocatoria
se ha remitido el listado de entidades y el nombre de sus representantes para el
conocimiento de los miembros que conforman este órgano.
El Sr. Aguado, pregunta cuáles son las entidades que se han incorporado recientemente.
Responde el Sr. Secretario que se han incorporado la Fundación Assut de la Comunitat
Valenciana per la sostenibilitat dels sistemes litorals de la Mediterrània, el Centro de
Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y la Asociación de Pesca en Rall de
Pinedo.
PUNTO 2.º APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DEL
DÍA 20 DE JUNIO DE 2019.
Advertido por el Sr. Aguado el error de transcripción de la fecha de la convocatoria en la
versión de valenciano donde figura el día 20 junio en lugar del día 12 de junio se procede a
dar por corregido el error de transcripción en el texto de la convocatoria.
El acta se aprueba por asentimiento de los miembros presentes.
PUNTO 3º.- DAR CUENTA DEL INICIO DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CAMINOS
RURALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL A EJECUTAR POR LAS BRIGADAS
INCORPORADAS A TRAVÉS DE LOS PLANES DE EMPLEO MUNICIPALES Y
COORDINADAS POR EL CONSELL AGRARI MUNICIPAL.
El Sr. Secretario Delegado, explica, que a finales del mes de noviembre se ha incorporado
personal a través de los Planes de Empleo municipales para la realización de trabajos de
limpieza y desbroce en el entorno de los Pobles de la ciutat de València. Estos trabajos son
coordinador por la Guardería Rural del Consell Agrari Municipal.
El Sr. Valls, solicita que se comunique previamente los lugares en los que se va a actuar.
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El Sr. Aguado, pregunta por la calendarización de los lugares de actuación, explicando el Sr.
Senent, Ingeniero del organismo, que se actuará en todos los pueblos de la ciudad de
València. Si bien señala en su intervención el Sr. Senent que el número de personas
incorporadas es sensiblemente inferior a otros años y por esta razón los rendimientos que se
prevén obtener en la limpieza serán menores.
PUNTO 4º.- INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE LA PAJA DEL ARROZ
2019.
Remitido con la convocatoria el informe evacuado por la unidad técnica del Servicio de
Guardería Rural, el Sr. Espinosa, solicita le sean remitidos los resultados del proyecto de
compostaje desarrollado por el Consell Agrari Municipal. Pregunta también si el producto
saldrá a la venta.
Responde el Sr. Senent que se le remitirá la memoria de resultados; añade sobre la cuestión
de la venta el Sr. Perez que el proyecto no genera producto con ese fin sino que el objetivo
perseguido es facilitar a los agricultores procedimientos de compostaje en parcela que sean
replicables.
El Sr. Caballer solicita que el Consell Agrari traslade a la Generalitat la necesidad de que las
quemas de la paja del arroz, en el caso en el que vayan a ser autorizadas, se realicen en el
momento adecuado.
Se responde por la Secretaria Delegada que la Generalitat conoce las necesidades de los
agricultores en esta materia porque se han mantenido reuniones técnicas de coordinación
tanto con los ayuntamientos y sus consejos agrarios como con la sectorial del arroz.
En idéntico sentido al expresado por el Sr. Caballer, el Sr. Planells, manifiesta que no se
puede esperar al mes de septiembre para que la Generalitat decida si se puede o no quemar
o si se ha de recoger la paja del arroz. Tampoco es lógico que se autoricen quemas entre
las 23 horas y las 3 horas como dice la QUEPAR (la aplicación que determina el régimen de
vientos en el Parque Natural de la Albufera para facilitar a los agricultores la previsión
metereológica).
Interviene Sr. Pérez, en este punto para manifestar que en el marco del proyecto LIFE “Low
Carbon Feed” en el que participa el Ayuntamiento de València junto con otros socios
colaboradores como la Universitat Politècnica de València y coordinado por la Unió de
Llauradors para la elaboración de alimentación de cabras con pienso elaborado con paja de
arroz y restos cítricos paja alimentación boví, se ha elaborado un Plan de Gestión de la Paja
del arroz en el municipio de Valencia. Este Plan se trasladará a la Consellería esperando
tener a principio de año una reunión específica.
PUNTO 5º.- DAR CUENTA DE LA PROPUESTA DE CURSO FORMATIVO.
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Se informa que se ha remitido por correo electrónico a los miembros de la Junta la
documentación correspondiente a los cursos que, anualmente, organiza de forma gratuita la
Consellería d’Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
solicitando a las entidades que quieran participar que valoren los cursos para poner en
conocimiento de este organismo si existe interés en alguna acción formativa a fin de dar
traslado al Servicio de Transferencia de Tecnología, EEA de Carcaixent. El Consell Agrari ha
colaborado en la realización de esos curso en el edificio municipal de Tabacalera.
PUNTO 6.º.- DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LA GRAVA
PARA LA MEJORA DE LOS CAMINOS DE LOS “TANCATS” ARROCEROS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE VALÈNCIA.
Interviene el Sr. Planells para agradecer el aporte de grava que desde el Consell Agrari se
ha realizado este año para los tancats arroceros. Pero manifiesta que la compactación ha
supuesto un gasto añadido para el Canal que le ha generado un desequilibrio
presupuestario. En este sentido, solicita que se haga una actuación integral y completa y no
solo la distribución.
Interviene el Sr. Valls, para manifestar que estas reparaciones se pueden solicitar con los
fondos del pósito.
El Sr. Almenar, solicita realizar una cometida de agua para pulverizar pidiendo que se realice
con los fondos del Pósito. Responde a la cuestión, el Sr. Pérez, indicando que el proyecto
se encontraba avanzado, y que existe sensibilidad sobre el asunto porque es una demanda
donde hay consenso pero que se dan dificultades técnicas en su ejecución. Sobre la
financiación a través de los fondos del Pósito, se solicita que se formalice la propuesta por
escrito.
El Sr. Valls, anuncia que la organización profesional AVA va a solicitar que se financien con
los fondos del pósito la construcción e instalación de puntos de recogida de agua.
PUNTO 7.- INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA
ELECCIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON EL PÓSITO AGRÍCOLA
MUNICIPAL.
Pregunta el Sr. Escribano, las razones por la entidad que representa Cátedra Terra
Ciudadana de la Universidad Politécnica de València no se encuentra entre las entidades
incluidas en el documento regulador del proceso participativo para la distribuciones de los
fondos del Pósito y porque lo está la Federación de Vecinos. El Secretario Delegado
responde que la presentación de proyectos no está restringida a ninguna entidad que forme
parte de esta Junta, indicando que en la composición de la comisión de baremación sí que
está previsto la participación de cuatro representantes de las asociaciones profesionales
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agrícolas y dos representantes de agricultores de entidades pertenecientes a la Junta de
Síndicos.
PUNTO 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Herrero pregunta por la situación en la que se encuentra la construcción del pozo en la
zona de Francs, Marjals i Extremals. Responde el Sr. Pérez, que existía un problema de
conexión eléctrica supeditada a la recepción de Programa de Actuación Integrada de ese
sector, que está próximo a solucionarse. Explica que se está trabajando para que en el
primer trimestre del año sino se produce ninguna incidencia se realicen las obras de
revestimiento y conexión del pozo y que esté funcionando.
El Sr. Caballer, solicita que desde el Consell Agrari se apoye una intervención en la Albufera
en línea con el acuerdo adoptado por unanimidad de los grupos políticos en la sesión
ordinaria de 17 de diciembre del 2019 del Pleno de la Diputación Provincial para reclamar a
la Confederación Hidrográfica del Júcar una asignación de agua extraordinaria y continuar
dotando de recursos económicos para el mantenimiento y mejora del Parque Natural de la
Albufera.
Responde el Sr. Presidente que las propuestas de asuntos deben presentarse en el Consell
Agrari con anterioridad a la celebración de la sesión en la que se pretenda debatir para que
se puedan incluir en el orden del día y así los asuntos a tratar sean conocidos por todas las
entidades representadas en la Junta de Síndicos. Sigue explicando el Sr. Presidente que las
propuestas deben tener por objeto asuntos propios de la competencia de este órgano no
pudiendo incluirse para votación asuntos competencia de otros órganos municipales,
autonómicos o estatales.
Interviene el Sr. Fonseca, para solicitar que las convocatorias se realicen con mayor tiempo
en aras a poder proponer asuntos y que este sea un espacio participativo. También solicita
que el horario de las sesiones sea por la tarde. Continúa su intervención el Sr. Fonseca, y
tras una exposición sobre los efectos que en el sector agrícola de la ciudad tiene la
ejecución de infraestructuras que dificultan las labores agrícolas solicita un posicionamiento
de la Junta de Síndicos,en concreto, sobre la ampliación del puerto.
Interviene el Sr. Presidente, explicando que conociendo la problemática que en el sector
generan estas actuaciones y en la línea de lo antes comentado, las propuestas concretas
deben presentarse con antelación para incluirse en el orden del día. Por otra parte, para
poder votar asuntos concretos, éstos deben estar dentro de las competencias propias del
Consell Agrari Municipal y no invadir espacios competenciales y de decisión de otros
órganos, como el plenario municipal que ya se ha pronunciado sobre el asunto de la
ampliación del puerto.
El Sr. Valls, reitera lo expresado por el Sr. Fonseca para que la Junta de Síndicos se reúna
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por la tarde y con mayor periodicidad.
El Sr. Almenar, reitera la necesidad ya expresada en otras sesiones para que se actúe con
el fin de evitar el sombreado por la alineación del arbolado en la zona de la Ronda Norte.
Responde el Sr. Secretario Delegado que el Consell Agrari Municipal emitió el pertinente
informe y que éste se trasladó al Servicio municipal competente que es Parques y Jardines
para que lo resolviese.
Cumplido el objeto del acto, a las catorce horas y treinta minutos, se levanta la sesión. De
ella se extiende la presente acta que, con el visto bueno de la Vicepresidencia, autorizo con
mi firma, como Vicesecretario del Consell Agrari Municipal.
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