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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE SÍNDICS
AGRARIS DE L'O. A. M. CONSELL AGRARI MUNICIPAL
DE VALÈNCIA CELEBRADA EL DIA 19 DE MAIG DE 2021
ACTA NÚM. 1/2021

Núm. expedient: 125/2021 PIAE: O-70009-2021-000052

A la Sala de Juntes de la seu oficial de l'O. A. M. Consell Agrari Municipal de València,
situada en el número 51 del carrer Guillem de Castro de la ciutat de València, amb
pantalla central, es reuneix en sessió ordinària la JUNTA DE SÍNDICS AGRARIS
DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALÈNCIA, sota la presidència del Sr.
Alejandro Ramon i Àlvarez. Assisteixen telemàticament els senyors Jaime Valls
Sancho, Sergio Escribano Ruiz, Blas Almenar Marco, Daniel Herrero Ginovart,
Vicente Sales Martínez, Egon Cervera López, Miguel Jover Cerdá, Rafael Ordeig
Orero, Piergiuseppe Carucci, Manuel Planells Pons, José Caballer Torrens i Manuel
Peña Ferrando.
Assisteixen de manera telemàtica en representació dels grups polítics en la
Corporació Municipal:







Sr. Carles Galiana Llorens (Grup municipal Compromís)
Sra. Elisa Valía Cotanda (Grup municipal Socialista)
Sr. Vicente Montañez Valenzuela (Grup municipal VOX)
Sr. Julio Aguado Codina (Grup municipal Popular)
Sr. Carlos Mundina Gómez (Grup municipal Popular)
Sr. Francisco Varea Sáez (Grup municipal Ciudadanos)

Assisteixen, a nivell tècnic, de manera presencial:






Secretari Delegat del Consell Agrari Municipal: Sr. Vicente Revert Tapia
Enginyer Tècnic del Consell Agrari Municipal: Sr. Silvestre Senent Salelles
Enginyer Tècnic del Consell Agrari Municipal: Sr. Miquel Àngel Soler Giménez
Cap de la Guardería Rural: Sr. Rafael Lluch Sabater
Guarda Major: Sr. Antonio Navarro Castellar

Assisteix, a nivell tècnic, de manera telemàtica:
 Cap de la Secció municipal d'Agricultura i Horta: Sr. Josep Pérez Sánchez
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El Secretari Delegat constata l'efectiva connexió, per via telemàtica, dels assistents a
la sessió mitjançant el sistema de videoconferència, gestionat des de la referida Sala
de Juntes de l'O.A.M. Consell Agrari Municipal. Queda acreditada la identitat dels
presents, així com l'existència de quòrum legal.
S'obri la sessió a les 17.00 horas.

ORDRE DEL DIA
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE JUNY DE 2020
Es dóna per llegida i és aprovada per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 8
de juny de 2020.
PUNT SEGON.- APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2020
Es dóna per llegida i, és aprovada per unanimitat, l'acta de la sessió extraordinària del
dia 10 de novembre de 2020.
PUNT TERCER.- DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEL DOCUMENT TÈCNIC
INFORMATIU DENOMINAT 'XARXA DE CAMINS I SENDES DE TITULARITAT
MUNICIPAL'.
Per la Presidència s'expliquen les línies generals del document elaborat pel Consell
Agrari Municipal, que recull una relació de camins i sendes rurals identificats com de
titularitat municipal. La fi del document, continua dient el Sr. President, és que pels
serveis municipals competents en matèria de patrimoni i urbanisme es tinga tota la
informació possible, perquè es procedisca, si així corresponguera, a la inclusió dels
camins en l'inventari municipal i a la seua catalogació en un instrument urbanístic.
Intervé el Sr. Almenar per a preguntar si des del Consell Agrari Municipal es pot realitzar
algun document que possibilite el trànsit de camions que transporten mercaderia
agrària, per determinades zones de la ciutat que estan restringides a la circulació
d'aqueixa mena de vehicles.
Respon el Secretari Delegat que el Consell Agrari Municipal sí que disposa a través del
Servei de Guarderia Rural d'un model de declaració responsable a la disposició dels
agricultors, per a facilitar el transport de productes agrícoles de temporada, sempre que
tinguen l'origen o destinació de la mercaderia en el terme municipal de València,
conforme preveu l'Ordenança municipal de Mobilitat.
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Pregunta el Sr. Mundina, en representació de Grup Popular, quan s'escometrà la tasca
de completar el document tècnic, conforme a la referència que figura en l'informe emés
per l'enginyer agrònom de l'entitat.
Intervé l'Enginyer Agrònom, Sr. Senent, per a informar que la xarxa de camins rurals
de la ciutat i pobles de València és molt àmplia, i que aqueixa anotació se circumscriu
a detallar l'existència de porcions de terrenys que tenen una forma irregular i una
reduïda extensió al costat dels camins, i que han quedat fora de la cartografia que en
aqueix moment es disposava. Acaba dient el Sr. Senent que s'aniran revisant al llarg
de l'any per a completar i millorar el document.
El Sr. Mundina, en representació de Grup Popular, sol·licita la remissió del document
gràfic de la xarxa de camins.
PUNT QUART.- DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE L'ÚS DE L'APLICACIÓ
INFORMÀTICA PER A l'OPERATIU DE GUARDERIA RURAL DEL CONSELL
AGRARI MUNICIPAL.
S'informa per la Presidència de l'aplicació informàtica i dels mitjans materials amb els
quals s'ha dotat a la Guarderia Rural per a millorar la prestació del servei.
PUNT CINQUÉ.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE PARCEL·LES
ABANDONADES I LA SEUA POSTERIOR REMISSIÓ ALS SERVEIS MUNICIPALS
PER A l'INICI DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.
S'informa per la Presidència del treball desenvolupat pel Consell Agrari en matèria de
requeriment de neteja de parcel·les d'ús agrari i s'explica, com a novetat, la remissió
de dades al Servei municipal Sancionador perquè es procedisca, en aquells casos en
què es fa cas omís al requeriment, a iniciar la instrucció d'un procediment sancionador,
conforme a l'Ordenança municipal de Neteja.
Pregunta el Sr. Mundina, en representació del Grup Popular, quin és l'import recaptat
per les sancions. Respon la Presidència que no es disposa d'aqueixa informació, per
correspondre la tramitació dels expedients sancionadors a un servei municipal diferent,
però que la quantia de les sancions s'ajusta al que assenyala l'Ordenança municipal de
Neteja. Assenyala el Sr. President que, si no està mal informat, l'import màxim són 300
euros.
Pregunta també el Sr. Varea, el Sr. Varea, en representació del Grup municipal
Ciutadans, per què figuren identificades en el document 100 parcel·les i després
apareixen en el document remés a la Junta la dada de 24. Es dóna per la Presidència
i pel personal tècnic, present en la sessió, l'explicació corresponent, que es basa en el
fet que, d'una banda, s'assenyalen les dades totals dels expedients de requeriments
efectuats, i, per un altre, d'aquelles parcel·les en les quals s'ha emés informe per a la
3

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

Nom
VICENTE REVERT TAPIA

Data
20/07/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

ALEJANDRO RAMON ALVAREZ

20/07/2021

ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
14418941028510689807
5333936106193788047
42169329619457473576
648764412363786529

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: w/1g SRKx WInu LwHM Ataz wX2Y Adc=

seua remissió al servei municipal sancionador, a fi d'imposar, si així resultara de la
instrucció del procediment, les corresponents multes.
El Sr. Valls intervé per a expressar que procediria que es netejaren les parcel·les pel
Consell Agrari Municipal i després passar el càrrec al titular.
Explica el Sr. President que el Consell Agrari Municipal no té competències per a
l'execució forçosa d'aquests actes, com sí que tenen, sobre la base de l'Ordenança
municipal de Neteja, el Servei municipal de Residus Sòlids i Neteja per als solars. Per
això es va optar, en aquells casos en què no s'atén el requeriment, per remetre informe
al Servei municipal Sancionador.
El Sr. Varea, en representació del Grup municipal Ciutadans, pregunta si dels
requeriments efectuats hi ha algun cas on coincidisca el propietari. Respon el Sr.
Senent que la casuística és variada, però pot donar-se en algun cas d'aquesta situació,
per persones que tenen per herència diferents parcel·les.
PUNT SISÉ.- CAMPANYA DE COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES URBANÍSTIQUES
DETECTADES EN L'ÀMBIT AGRÍCOLA
S'informa per la Presidència del procediment seguit en matèria d'inspecció d'actuacions
urbanístiques en l'àmbit rural, que passa per la identificació per la Guarderia Rural
d'aquelles actuacions urbanístiques que pogueren constituir una infracció i la seua
comunicació al Servei municipal de Llicències per a l'obertura d'expedient.
PUNT SETÉ.- DONAR COMPTE DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ DE NETEJA DE
CAMINS RURALS DE TITULARITAT MUNICIPAL EXECUTATS PER LES
BRIGADES EN EL PRIMER SEMESTRE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.
La Presidència explica l'actuació duta a terme, segons l'informe remés.
Pregunta el Sr. Mundina, en representació del Grup Popular, per quina raó es netegen
zones que no són pròpiament rurals sinó urbanitzables, com, continua dient, s'aprecia
en la fotografia de la zona de Natzaret i que entrarien en conflicte amb els serveis que
ja té contractat l'ajuntament per a aqueixa mena d'emplaçaments.
Respon el President que el servei actua, preferentment, en zones rurals. Si bé, en
ocasions puntuals, com és el cas apuntat, es desbrossa alguna zona de sòl
urbanitzable que confronta amb el sòl d'ús agrari. Intervé el Sr. Secretari Delegat per a
indicar que es revisarà amb el Cap de Guarderia Rural el protocol d'identificació perquè
s'actue, excepte situacions excepcionals, exclusivament en zones d'àmbit rural a fi que
no es dupliquen amb altres actuacions municipals.
Intervé el Sr. Valls advocant perquè aquesta actuació es realitzara amb personal i
mitjans propis del Consell Agrari Municipal, fent consideracions sobre la maquinària
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emprada. Intervé el Sr. Peña per a expressar que haurien de comparar-se els costos
de la contractació externa i quin el cost de la gestió directa per l'organisme.
Respon el Sr. President que amb els actuals mitjans humans que disposa l'organisme
això no és possible i que l'Ajuntament, per a escometre els serveis de neteja viària,
jardineria i altres anàlegs a aquests, externalitza els serveis per raons d'eficiència.
Intervé el Sr. Almenar per a indicar que hi ha part dels camins rurals que són complicats
d'esbrossar amb maquinària per la reduïda grandària de les cunetes i que cal realitzarlos de manera manual.
PUNT HUITÉ.- ANÀLISI DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES FINANÇATS
PER L'EXTINT PÒSIT AGRÍCOLA MUNICIPAL.
Els tècnics presents en la sessió realitzen una explicació de l'estat dels projectes
seleccionats. Així, el Secretari Delegat informa que respecte de la zona sud, la
construcció del Camí Cavalló-Angle està a l'espera de l'aprovació final del projecte de
redacció d'obres, després dels informes de l'Oficina Tècnica del Parc Natural de
l'Albufera i del Servei municipal de Devesa-Albufera. Quan aquest tràmit finalitze,
continua dient, i abans d'escometre l'execució de les obres, haurà d'escripturar-se pel
Canal del Túria la compravenda i simultània cessió d'aquella part del sòl de titularitat
privada a l'Ajuntament, necessària per a l'execució de l'obra. Tot això, prèvia declaració
d'innecesarietat de llicència de parcel·lació, que emetrà el Servei municipal de
Planejament, que ha sigut informat de l'assumpte.
Explica l'enginyer del Consell Agrari Municipal, Sr. Soler, sobre el desenvolupament
d'una aplicació mòbil per a la gestió de l'aigua de la Séquia de Tormos i l'automatització
de les comportes amb energia solar en l'Assut del Repartiment, que s'ha encarregat un
estudi tècnic per la Regidoria per a valorar de forma ordenada les accions que es poden
escometre. Afig que s'espera per a finals d'aquest mes el resultat de l'estudi.
Sobre el tema de la instal·lació dels punts de recàrrega de la xarxa d'aigua de baixa
pressió per a polvoritzar, explica el Sr. Soler l'estat de les gestions realitzades amb els
serveis tècnics del Cicle Integral de l'Aigua. Després de l'explicació s'informa que al dia
de la data s'està a l'espera d'una valoració final i proposta tècnica per part d'aquest
servei municipal, que és el competent en la matèria.
Intervé la Regidora del Cicle Integral de l'Aigua, Sra. Valía, present en la sessió, per a
explicar que des del Cicle Integral de l'aigua s'està estudiant, en coordinació amb el
Consell Agrari Municipal, el model que ha de seguir-se per a implementar aquest servei
conforme a la normativa, veient l'execució del projecte, com es poden identificar als
usuaris del servei, i tenint en compte el problema de la responsabilitat en els
abocaments de productes fitosanitaris.
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El Sr. Mundina, en representació del Grup Popular, indica respecte dels projectes
d'instal·lació de punts d'aigua de la xarxa de baixa pressió que l'objectiu ha de ser que
el cost per a l'agricultor siga més baix que altres opcions que puga tindre per a omplir
el tanc per a polvoritzar.
El Sr. Valls sol·licita que el preu que resulte siga assequible per als agricultors.
Per la seua banda, el Sr. Almenar manifesta que aquest és un assumpte que es ve
reivindicant des de fa molts anys ja, perquè no s'entén que l'agricultor haja de pagar
l'aigua potable que s'utilitza per a omplir els tancs per a polvoritzar, tenint en compte
que no té una altra solució. Insisteix, a més, que no és lògic que des de l'empresa
Aigües de València se li reclame per l'excés de consum d'aigua que realitza, quan no
es pot agafar aigua de la séquia perquè no és legal i el Servei de Protecció de la
Naturalesa (SEPRONA) pot sancionar.
Respon el Sr. President que, en ser aigua de la xarxa de baixa pressió, el cost serà
menor que si fóra aigua potable per les tarifes són diferents, al no portar taxa de
clavegueram ni cànon de sanejament.
PUNT NOVÉ.- INFORMACIÓ SOBRE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL
POU DE LA FONT DE SANT LLUÍS.
Intervé el Sr. Mundina, en representació del Grup Popular, per a preguntar per la
manera en què es gestionarà el cobrament per la despesa del subministrament elèctric
del pou municipal. Manifesta que ja es va reclamar per algun agricultor, com el Sr.
Sancho, i així consta en l'acta de la sessió anterior, que per què a uns agricultors els
ha de costar l'aigua i a uns altres no.
Respon el tècnic del Consell Agrari Municipal, Sr. Soler, sobre el preu de l'aigua per a
afirmar que no és un pou lligat a la xarxa de baixa pressió municipal sinó és autònom.
Al principi, el criteri és que el pou comence a operar sense cobrar cap mena de tribut,
que és com estan funcionat fins ara els regants de Francs i Marjals. Si bé, continua
dient, transcorregut un temps de proves, on es puga garantir el correcte funcionament
del pou i de les séquies, identificat el cens dels usuaris i les diferents circumstàncies de
governança que concorren en el reg, es puga fixar una estructura tarifària coherent.
Intervé la Regidora Sra. Valía per a informar que, amb les obres de construcció del
Pavelló d'Esports Arena València, s'han garantit per als pròxims 15 mesos, com a
mínim, una gran quantitat d'aigua per a Francs i Marjals, solucionant el problema de
reg durant aqueix temps. S'afavoreix així que l'aigua del nivell freàtic es puga reutilitzar
per a reg agrari a través de les séquies del Pont de l’Angulla, Faviana i Font d’En Corts,
amb l'avantatge afegit que el trajecte és reduït perquè només cal salvar l'Avinguda
d'Antonio Ferrandis.
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Continua dient la regidora Sra. Valía que les tarifes que pel subministrament de
proveïment d'aigua dels punts de recàrrega té establida l'Empresa Mixta Valenciana
d'Aigües (EMIVASA) són preus públics perquè són a la xarxa de baixa. El cas és
diferent que el pou de reg, perquè la gestió del pou no forma part d'aqueixa xarxa i no
depén del Cicle Integral Aigua.
Respon el Sr. President que durant la fase de proves i fins que no s'aprove una
Ordenança Fiscal no es cobrarà als agricultors per la despesa del pou que es correspon
amb el cost del subministrament elèctric. Continua dient que les séquies de Francs i
Marjals són municipals, la qual cosa afavoreix que en aqueix àmbit es poden marquen
polítiques municipals en favor dels agricultors.
El Sr. Valls diu que el dia en què el pou es trobe funcionant i fins que no s'aprove una
Ordenança Fiscal, no hauran de pagar els agricultors per l'aigua i això és una
discriminació amb altres agricultors. Diu el Sr. Valls que el consum de la llum el pagarà
l'Ajuntament. Es pregunta per què els regants de Francs i Marjals no han de pagar.
Respon el President que el pou estarà bombant aigua en les pròximes setmanes.
Manifesta que la idea de la Regidoria és que, a mitjà termini, es puga fixar un preu que
siga el més assequible a l'agricultor.
El Sr. Almenar sol·licita que conste en acta que les séquies del Tribunal de les Aigües
són dels regants i que les quotes de contribució a les despeses comunitàries els fixa la
Junta Directiva.
PUNT DESÉ.- DONAR COMPTE DE LA SOL·LICITUD SOBRE LA INSTAL·LACIÓ
D'HIVERNACLES EN L'ÀMBIT DEL PERELLONET.
S'informa pel responsable de la Secció municipal d'Agricultura i Horta, Sr. Pérez, que
es va presentar un escrit per la Cooperativa Valenciana Unió Protectora d’El Perelló,
sol·licitant la incorporació al planejament municipal de la legislació contemplada en el
Pla Rector d'Usos i Gestió del Parc Natural de l'Albufera de València (PRUG) en matèria
d'instal·lació d'hivernacles agraris. Completa l'explicació sobre l'assumpte el Sr. Egon
Cervera, en representació de la Federació de Cooperatives Agràries.
Pregunta el Sr. Varea, en representació del Grup municipal Ciutadans, pel nombre
d'associats de la Cooperativa Valenciana Unió Protectora d’El Perelló. No disposant el
representant de la Cooperativa d'aqueixa dada, queda pendent la seua remissió a
través del Consell Agrari Municipal.
Intervé el Sr. Valls per a comentar que és aquest un assumpte perquè intervinguera el
Consell de L'Horta.

7

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

Nom
VICENTE REVERT TAPIA

Data
20/07/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

ALEJANDRO RAMON ALVAREZ

20/07/2021

ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
14418941028510689807
5333936106193788047
42169329619457473576
648764412363786529

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: w/1g SRKx WInu LwHM Ataz wX2Y Adc=

PUNT ONZÉ.- PROPOSTES DE NOUS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE
TIPOLOGIA AGROALIMENTÀRIA
Pel responsable de la Secció municipal d'Agricultura i Horta de l'Ajuntament de
València, Sr. Pérez, s'informa de l'acord del Ple municipal, adoptat en sessió ordinària
de 25 d'abril de 2021, a proposta de la Regidoria d’Agricultura, Alimentació Sostenible
i Horta, per a la creació de quatre nous mercats de venda no sedentària de tipologia
alimentària situats en la Plaça de la Figuereta de Castellar, amb un màxim de 15
parades, en la Plaça de Benimaclet amb un màxim de 15 parades, al carrer Martínez
Ferrando amb un màxim de 20 parades i al carrer Enginyer Joaquín Benlloch s/n, amb
un màxim de 20 parades.
Continua dient el Sr. Pérez que els mercats seran de periodicitat setmanal, en un dia i
horari per concretar.
El Sr. Varea pregunta si, conforme determina el Pla Especial de Protecció de l’Eixample
Pla del Remei, s'ha sol·licitat informe, amb caràcter previ, a la Comissió de Patrimoni
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana, perquè la
intervenció del mercat en una dels carrers adjacents al Mercat Colón afecta a un Bé
d'Interés Cultural.
Contestant a la pregunta, s'informa pel Sr. Pérez de la interposició d'un recurs
administratiu de reposició pel regidor del Grup Popular en la Corporació, Sr. Ballester,
sol·licitant la declaració de nul·litat de l'acord per l'absència en l'expedient de l'informe
al qual fa referència el Sr. Varea. L'assumpte es troba en Secretaria municipal, pendent
de l'elaboració de la proposta de resolució.
El Sr. Mundina explica que es va sol·licitar la retirada de l'expedient del ple municipal
perquè s'incorporara aqueix informe i que, al no fer-se, s'ha hagut de presentar el recurs
de reposició per entendre que és un tràmit preceptiu. Apunta també el Sr. Mundina que
haurà de fer-se cas al que s'estableix en els informes de Mobilitat i Domini Públic sobre
la superfície a ocupar pels mercats.
En relació amb la proposta s'informa pel Sr. Pérez de la realització d'una primera reunió,
amb l'assistència d'uns vint-i-cinc productors, l'objecte dels quals va ser consensuar els
criteris de valoració a incloure en la convocatòria dels llocs.
PUNT DOTZÉ.- PROPOSTA DE SUBVENCIONS DIRECTA A LA PRODUCCIÓ I
COMERCIALITZACIÓ AGROALIMENTÀRIA.
S'informa pel responsable de la Secció d'Agricultura i Horta de l'Ajuntament de
València, Sr. Pérez, que s'està elaborant una proposta tècnica amb vista a l'aprovació
d'una convocatòria d'ajudes a la producció i a la comercialització de productes
agroalimentaris. En pròximes dates, s'enviarà a les entitats que formen part de la Junta
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de Síndics un qüestionari amb una proposta de criteris tècnics a incloure en la
convocatòria, perquè puguen fer les seues aportacions al text.
El Sr. Valls sol·licita que es coordine amb la línia de subvencions de la Conselleria
d’Agricultura.
PRECS I PREGUNTES.
Sol·licita el Sr. Valls que la Junta de Síndics s'adherisca al manifest ‘Ara, preus justos
a l’horta’, dirigit a afavorir el consum de proximitat que promou el col·lectiu Per l'Horta,
i que ha rebut el suport de l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA), de l’Unió de
Llauradors i Ramaders, de la Unió de Xicotets Agricultors València i de la Coordinadora
Llauradora del País Valencià-COAG.
Es disposa per la Presidència que, al no figurar en l'ordre del dia, no es pot sol·licitar
de la Junta de Síndics Agraris un pronunciament concret sobre l'adhesió.
Pregunta el Sr. Varea, en representació del Grup municipal Ciutadans, sobre les
accions que s'han dut a terme per la Regidoria d’Agricultura, Alimentació Sostenible i
Horta, per a afavorir l'activitat pesquera. Respon el Sr. President que, recentment, es
va celebrar una reunió amb la Confraria de Pescadors de València, per a concretar
algunes de les seues necessitats. Com a resultat d'aqueixa reunió, es va acordar
treballar en l'elaboració d'un document a fi de remetre'l al Consorci de la Marina de
València, on s'identifiquen qüestions concretes que puguen millorar la situació
pesquera en l'àmbit municipal.
Sol·licita el Sr. Almenar la instal·lació de senyals de trànsit en els camins rurals d'ús
agrari per a indicar la preferència de l'ús de vehicles agraris. Es respon, per la
Presidència, que es donarà trasllat de la petició al Servei municipal de Mobilitat,
competent en la matèria, després de la identificació per la Guarderia Rural d'aquells
camins on seria convenient realitzar aquesta senyalització.
Finalitza la sessió el Sr. President, fent constar les seues condolences per la recent
defunció de José Vicente Aguado Tronchoni, Síndic del Consell Agrari Municipal de
València.
Sense més assumptes que tractar s'alça a la sessió, a les 19 hores i 25 minuts del
dia 19 de maig de 2021.
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SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE SÍNDICS
AGRARIS DEL O. A. M. CONSELL AGRARI MUNICIPAL
DE VALÈNCIA CELEBRADA EL DÍA 19 DE MAYO DE 2021
ACTA Nº. 1/2021

N.º expediente: 125/2021 PIAE: O-70009-2021-000052

En la Sala de Juntas de la sede oficial del O. A. M. Consell Agrari Municipal de València,
sita en el número 51 de la calle Guillem de Castro de la ciudad de València, con pantalla
central, se reúne en sesión ordinaria la JUNTA DE SÍNDICS AGRARIS DEL
CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALÈNCIA, bajo la presidencia del Sr. D.
Alejandro Ramon i Àlvarez. Asisten telemáticamente, D. Jaime Valls Sancho, D.
Sergio Escribano Ruiz, D. Blas Almenar Marco, D. Daniel Herrero Ginovart, D.
Vicente Sales Martínez, D. Egon Cervera López, D. Miguel Jover Cerdá, D. Rafael
Ordeig Orero, D. Piergiuseppe Carucci, D. Manuel Planells Pons, D. José Caballer
Torrens y D. Manuel Peña Ferrando.
Asisten de manera telemática en representación de los grupos políticos en la
Corporación Municipal:







D. Carles Galiana Llorens (Grupo municipal Compromís)
Dª. Elisa Valía Cotanda (Grupo municipal Socialista)
D. Vicente Montañez Valenzuela (Grupo municipal VOX)
D. Julio Aguado Codina (Grupo municipal Popular)
D. Carlos Mundina Gómez (Grupo municipal Popular)
D. Francisco Varea Sáez (Grupo municipal Ciudadanos)

Asisten, a nivel técnico, de forma presencial:






Secretario Delegado del Consell Agrari Municipal: D. Vicente Revert Tapia
Ingeniero Técnico del Consell Agrari Municipal: D. Silvestre Senent Salelles
Ingeniero Técnico del Consell Agrari Municipal: D. Miquel Àngel Soler Giménez
Jefe de la Guardería Rural: D. Rafael Lluch Sabater
Guarda Mayor: D. Antonio Navarro Castellar

Asiste, a nivel técnico, de forma telemática:
 Jefe de la Sección municipal de Agricultura y Huerta: D. Josep Pérez Sánchez
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El Secretario Delegado constata la efectiva conexión, por vía telemática, de los
asistentes a la sesión mediante el sistema de videoconferencia, gestionado desde la
referida Sala de Juntas del O.A.M. Consell Agrari Municipal. Queda acreditada la
identidad de los presentes, así como la existencia de quorum legal.
Se abre la sesión a las 17.00 horas.
ORDEN DEL DÍA
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2020
Se da por leída y es aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del día 8
de junio de 2020.
PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020
Se da por leída y, es aprobada por unanimidad, el acta de la sesión extraordinaria del
día 10 de noviembre de 2020.
PUNTO TERCERO.- DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO
TÉCNICO INFORMATIVO DENOMINADO “RED DE CAMINOS Y SENDAS DE
TITULARIDAD MUNICIPAL”.
Por la Presidencia se explican las líneas generales del documento elaborado por el
Consell Agrari Municipal, que recoge una relación de caminos y sendas rurales
identificadas como de titularidad municipal. El fin del documento, sigue diciendo el Sr.
Presidente, es que por los servicios municipales competentes en materia de patrimonio
y urbanismo se tenga toda la información posible, para que se proceda, si así
correspondiese, a la inclusión de los caminos en el inventario municipal y a su
catalogación en un instrumento urbanístico.
Interviene el Sr. Almenar para preguntar si desde el Consell Agrari Municipal se puede
realizar algún documento que posibilite el tránsito de camiones que transportan
mercancía agraria, por determinadas zonas de la ciudad que están restringidas a la
circulación de ese tipo de vehículos.
Responde el Secretario Delegado que el Consell Agrari Municipal sí dispone a través
del Servicio de Guardería Rural de un modelo de declaración responsable a disposición
de los agricultores, para facilitar el transporte de productos agrícolas de temporada,
siempre que tengan el origen o destino de la mercancía en el término municipal de
València, conforme prevé la Ordenanza municipal de Movilidad.
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Pregunta el Sr. Mundina, en representación de Grupo Popular, cuándo se va a
acometer la tarea de completar el documento técnico, conforme a la referencia que
figura en el informe emitido por el ingeniero agrónomo de la entidad.
Interviene el Ingeniero Agrónomo, Sr. Senent, para informar de que la red de caminos
rurales de la ciudad y pobles de València es muy amplia, y que esa anotación se
circunscribe a detallar la existencia de porciones de terrenos que tienen una forma
irregular y una reducida extensión al lado de los caminos, y que han quedado fuera de
la cartografía que en ese momento se disponía. Termina diciendo el Sr. Senent que se
irán revisando a lo largo del año para completar y mejorar el documento.
El Sr. Mundina, en representación de Grupo Popular, solicita la remisión del documento
gráfico de la red de caminos.
PUNTO CUARTO.- DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL USO DE LA
APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA EL OPERATIVO DE GUARDERÍA RURAL DEL
CONSELL AGRARI MUNICIPAL.
Se informa por la Presidencia de la aplicación informática y de los medios materiales
con los que se ha dotado a la Guardería Rural para mejorar la prestación del servicio.
PUNTO QUINTO.- DAR CUENTA DE LA RELACIÓN DE PARCELAS
ABANDONADAS Y SU POSTERIOR REMISIÓN A LOS SERVICIOS MUNICIPALES
PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Se informa por la Presidencia del trabajo desarrollado por el Consell Agrari en materia
de requerimiento de limpieza de parcelas de uso agrario y se explica, como novedad,
la remisión de datos al Servicio municipal Sancionador para que se proceda, en
aquellos casos en que se hace caso omiso al requerimiento, a iniciar la instrucción de
un procedimiento sancionador, conforme a la Ordenanza municipal de Limpieza.
Pregunta el Sr. Mundina, en representación del Grupo Popular, cuál es el importe
recaudado por las sanciones. Responde la Presidencia que no se dispone de esa
información, por corresponder la tramitación de los expedientes sancionadores a un
servicio municipal distinto, pero que la cuantía de las sanciones se ajusta a lo que
señala la Ordenanza municipal de Limpieza. Señala el Sr. Presidente que, si no está
mal informado, el importe máximo son 300 euros.
Pregunta también el Sr. Varea, en representación del Grupo municipal Ciudadanos, por
qué figuran identificadas en el documento 100 parcelas y luego aparecen en el
documento remitido a la Junta el dato de 24. Se da por la Presidencia y por el personal
técnico, presente en la sesión, la explicación correspondiente, que se basa en que, por
un lado, se señalan los datos totales de los expedientes de requerimientos efectuados,
y, por otro, de aquellas parcelas en las que se ha emitido informe para su remisión al
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servicio municipal sancionador, a fin de imponer, si así resultase de la instrucción del
procedimiento, las correspondientes multas.
El Sr. Valls interviene para expresar que procedería que se limpiaran las parcelas por
el Consell Agrari Municipal y luego pasar el cargo al titular.
Explica el Sr. Presidente que el Consell Agrari Municipal no tiene competencias para la
ejecución forzosa de estos actos, como sí tienen, en base a la Ordenanza municipal de
Limpieza, el Servicio municipal de Residuos Sólidos y Limpieza para los solares. Por
eso se optó, en aquellos casos en que no se atiende el requerimiento, por remitir
informe al Servicio municipal Sancionador.
El Sr. Varea, en representación del Grupo municipal Ciudadanos, pregunta si de los
requerimientos efectuados hay algún caso donde coincida el propietario. Responde el
Sr. Senent que la casuística es variada, pero puede darse en algún caso de esta
situación, por personas que tienen por herencia distintas parcelas.
PUNTO SEXTO.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
URBANÍSTICAS DETECTADAS EN EL ÁMBITO AGRÍCOLA

DE

INCIDENCIAS

Se informa por la Presidencia del procedimiento seguido en materia de inspección de
actuaciones urbanísticas en el ámbito rural, que pasa por la identificación por la
Guardería Rural de aquellas actuaciones urbanísticas que pudiesen constituir una
infracción y su comunicación al Servicio municipal de Licencias para la apertura de
expediente.
PUNTO SÉPTIMO.- DAR CUENTA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LIMPIEZA
DE CAMINOS RURALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL EJECUTADOS POR LAS
BRIGADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
La Presidencia explica la actuación llevada a cabo, según el informe remitido.
Pregunta el Sr. Mundina, en representación del Grupo Popular, por qué razón se
limpian zonas que no son propiamente rurales sino urbanizables, como, sigue diciendo,
se aprecia en la fotografía de la zona de Nazaret y que entrarían en conflicto con los
servicios que ya tiene contratado el ayuntamiento para ese tipo de emplazamientos.
Responde el Presidente que el servicio actúa, preferentemente, en zonas rurales. Si
bien, en ocasiones puntuales, como es el caso apuntado, se desbroza alguna zona de
suelo urbanizable que linda con el suelo de uso agrario. Interviene el Sr. Secretario
Delegado para indicar que se revisará con el Jefe de Guardería Rural el protocolo de
identificación para que se actúe, salvo situaciones excepcionales, exclusivamente en
zonas de ámbito rural a fin de que no se dupliquen con otras actuaciones municipales.
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Interviene el Sr. Valls abogando porque esta actuación se realizase con personal y
medios propios del Consell Agrari Municipal, haciendo consideraciones sobre la
maquinaria empleada. Interviene el Sr. Peña para expresar que deberían compararse
los costes de la contratación externa y cuál el coste de la gestión directa por el
organismo.
Responde el Sr. Presidente que con los actuales medios humanos que dispone el
organismo esto no es posible y que el Ayuntamiento, para acometer los servicios de
limpieza viaria, jardinería y otros análogos a estos, externaliza los servicios por razones
de eficiencia.
Interviene el Sr. Almenar para indicar que hay parte de los caminos rurales que son
complicados de desbrozar con maquinaria por el reducido tamaño de las cunetas y que
hay que realizarlos de forma manual.
PUNTO OCTAVO.- ANÁLISIS DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
FINANCIADOS POR EL EXTINTO PÓSITO AGRÍCOLA MUNICIPAL
Los técnicos presentes en la sesión realizan una explicación del estado de los
proyectos seleccionados. Así, el Secretario Delegado informa de que respecto de la
zona sur, la construcción del Camino Cavalló-Angle está a la espera de la aprobación
final del proyecto de redacción de obras, tras los informes de la Oficina Técnica del
Parque Natural de la Albufera y del Servicio municipal de Devesa-Albufera. Cuando
este trámite finalice, sigue diciendo, y antes de acometer la ejecución de las obras,
deberá escriturarse por el Canal del Turia la compraventa y simultánea cesión de
aquella parte del suelo de titularidad privada al Ayuntamiento, necesaria para la
ejecución de la obra. Todo ello, previa declaración de innecesaridad de licencia de
parcelación, que emitirá el Servicio municipal de Planeamiento, que ha sido informado
del asunto.
Explica el ingeniero del Consell Agrari Municipal, Sr. Soler, sobre el desarrollo de una
aplicación móvil para la gestión del agua de la Acequia de Tormos y la automatización
de las compuertas con energía solar en el Assut del Repartiment, que se ha encargado
un estudio técnico por la Regidoria para valorar de forma ordenada las acciones que
se pueden acometer. Añade que se espera para finales de este mes el resultado del
estudio.
Sobre el tema de la instalación de los puntos de recarga de la red de agua de baja
presión para pulverizar, explica el Sr. Soler el estado de las gestiones realizadas con
los servicios técnicos del Ciclo Integral del Agua. Tras la explicación se informa de que
al día de la fecha se está a la espera de una valoración final y propuesta técnica por
parte de este servicio municipal, que es el competente en la materia.
Interviene la Regidora del Ciclo Integral del Agua, Sra. Valía, presente en la sesión,
para explicar que desde el Ciclo Integral del agua se está estudiando, en coordinación
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con el Consell Agrari Municipal, el modelo que ha de seguirse para implementar este
servicio conforme a la normativa, viendo la ejecución del proyecto, cómo se pueden
identificar a los usuarios del servicio, y teniendo en cuenta el problema de la
responsabilidad en los vertidos de productos fitosanitarios.
El Sr. Mundina, en representación del Grupo Popular, indica respecto de los proyectos
de instalación de puntos de agua de la red de baja presión que el objetivo ha de ser
que el coste para el agricultor sea más bajo que otras opciones que pueda tener para
llenar el tanque para pulverizar.
El Sr. Valls solicita que el precio que resulte sea asequible para los agricultores.
Por su parte, el Sr. Almenar manifiesta que este es un asunto que se viene
reivindicando desde hace muchos años ya, porque no se entiende que el agricultor
tenga que pagar el agua potable que se utiliza para llenar los tanques para pulverizar,
habida cuenta que no tiene otra solución. Insiste, además, que no es lógico que desde
la empresa Aguas de Valencia se le reclame por el exceso de consumo de agua que
realiza, cuando no se puede coger agua de la acequia porque no es legal y el Servicio
de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) puede sancionar.
Responde el Sr. Presidente que, al ser agua de la red de baja presión, el coste será
menor que si fuese agua potable por las tarifas son diferentes, al no llevar tasa de
alcantarillado ni canon de saneamiento
PUNTO NOVENO.- INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS DEL POZO DE LA FONT DE SANT LLUIS
Interviene el Sr. Mundina, en representación del Grupo Popular, para preguntar por el
modo en que se va a gestionar el cobro por el gasto del suministro eléctrico del pozo
municipal. Manifiesta que ya se reclamó por algún agricultor, como el Sr. Sancho, y así
consta en el acta de la sesión anterior, que por qué a unos agricultores les tiene que
costar el agua y a otros no.
Responde el técnico del Consell Agrari Municipal, Sr. Soler, sobre el precio del agua
para afirmar que no es un pozo ligado a la red de baja presión municipal sino es
autónomo. En un principio, el criterio es que el pozo comience a operar sin cobrar
ningún tipo de tributo, que es como están funcionado hasta ahora los regantes de
Francs i Marjals. Si bien, continúa diciendo, transcurrido un tiempo de pruebas, donde
se pueda garantizar el correcto funcionamiento del pozo y de las acequias, identificado
el censo de los usuarios y las distintas circunstancias de gobernanza que concurren en
el riego, se pueda fijar una estructura tarifaria coherente.
Interviene la Regidora Sra. Valía para informar que, con las obras de construcción del
Pabellón de Deportes Arena Valencia, se han garantizado para los próximos 15 meses,
como mínimo, una gran cantidad de agua para Francs i Marjals, solventando el
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problema de riego durante ese tiempo. Se favorece así que el agua del nivel freático
se pueda reutilizar para riego agrario a través de las acequias del Pont de l’Angulla,
Faviana y Font d’En Corts, con la ventaja añadida de que el trayecto es reducido porque
solo hay que salvar la Avenida de Antonio Ferrandis.
Sigue diciendo la concejala Sra. Valía que las tarifas que por el suministro de
abastecimiento de agua de los puntos de recarga tiene establecida la Empresa Mixta
Valenciana de Aguas (EMIVSA) son precios públicos porque son a la red de baja. El
caso es distinto que el pozo de riego, porque la gestión del pozo no forma parte de esa
red y no depende del Ciclo Integral Agua.
Responde el Sr. Presidente que durante la fase de pruebas y hasta que no se apruebe
una Ordenanza Fiscal no se cobrará a los agricultores por el gasto del pozo que se
corresponde con el coste del suministro eléctrico. Sigue diciendo que las acequias de
Francs i Marjals son municipales, lo que favorece que en ese ámbito se pueden marcan
políticas municipales en favor de los agricultores
El Sr. Valls dice que el día en que el pozo se encuentre funcionando y hasta que no se
apruebe una Ordenanza Fiscal, no tendrán que pagar los agricultores por el agua y eso
es una discriminación con otros agricultores. Dice el Sr. Valls que el consumo de la luz
lo va a pagar el Ayuntamiento. Se pregunta por qué los regantes de Francs y Marjals
no tienen que pagar.
Responde el Presidente que el pozo estará bombeando agua en las próximas
semanas. Manifiesta que la idea de la Concejalía es que, a medio plazo, se pueda fijar
un precio que sea lo más asequible al agricultor.
El Sr. Almenar solicita que conste en acta que las acequias del Tribunal de las Aguas
son de los regantes y que las cuotas de contribución a los gastos comunitarios los fija
la Junta Directiva.
PUNTO DÉCIMO.- DAR CUENTA DE LA SOLICITUD SOBRE LA INSTALACIÓN DE
INVERNADEROS EN EL ÁMBITO DEL PERELLONET
Se informa por el responsable de la Sección municipal de Agricultura i Horta, Sr. Pérez,
que se presentó un escrito por la Cooperativa Valenciana Unió Protectora d’El Perelló,
solicitando la incorporación al planeamiento municipal de la legislación contemplada en
el Plan Rector de Usos y Gestión del Parque Natural de la Albufera de Valencia (PRUG)
en materia de instalación de invernaderos agrarios. Completa la explicación sobre el
asunto el Sr. Egon Cervera, en representación de la Federación de Cooperativas
Agrarias.
Pregunta el Sr. Varea, en representación del Grupo municipal Ciudadanos, por el
número de asociados de la Cooperativa Valenciana Unió Protectora d’El Perelló. No
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disponiendo el representante de la Cooperativa de ese dato, queda pendiente su
remisión a través del Consell Agrari Municipal.
Interviene el Sr. Valls para comentar que es este un asunto para que interviniera el
Consell de L’Horta.
PUNTO DÉCIMOPRIMERO.- PROPUESTAS DE NUEVOS MERCADOS DE VENTA
NO SEDENTARIA DE TIPOLOGÍA AGROALIMENTARIA
Por el responsable de la Sección municipal de Agricultura i Horta del Ayuntamiento de
València, Sr. Pérez, se informa del acuerdo del Pleno municipal, adoptado en sesión
ordinaria de 25 de abril de 2021, a propuesta de la Regidoria d’Agricultura, Alimentació
Sostenbile i Horta, para la creación de cuatro nuevos mercados de venta no sedentaria
de tipología alimentaria ubicados en la Plaza de la Figuereta de Castellar, con un
máximo de 15 paradas, en la Plaza de Benimaclet con un máximo de 15 paradas, en
la calle Martínez Ferrando con un máximo de 20 paradas y en la calle Ingeniero Joaquín
Benlloch s/n, con un máximo de 20 paradas.
Sigue diciendo el Sr. Pérez que los mercados serán de periodicidad semanal, en un día
y horario por concretar.
El Sr. Varea pregunta si, conforme determina el Plan Especial de Protección del
Ensache Pla del Remei, se ha solicitado informe, con carácter previo, a la Comisión de
Patrimonio de la Consellería de Educación, Cultura y Deportes de la Generalitat
Valenciana, porque la intervención del mercado en una de las calles adyacentes al
Mercado Colón afecta a un Bien de Interés Cultural.
Contestando a la pregunta, se informa por Sr. Pérez de la interposición de un recurso
administrativo de reposición por el concejal del Grupo Popular en la Corporación, Sr.
Ballester, solicitando la declaración de nulidad del acuerdo por la ausencia en el
expediente del informe al que hace referencia el Sr. Varea. El asunto se encuentra en
Secretaría municipal, pendiente de la elaboración de la propuesta de resolución.
El Sr. Mundina explica que se solicitó la retirada del expediente del pleno municipal
para que se incorporara ese informe y que, al no hacerse, se ha tenido que presentar
el recurso de reposición por entender que es un trámite preceptivo. Apunta también el
Sr. Mundina que deberá hacerse caso a lo establecido en los informes de Movilidad y
Dominio Público sobre la superficie a ocupar por los mercados.
En relación con la propuesta se informa por el Sr. Pérez de la realización de una primera
reunión, con la asistencia de unos veinticinco productores, cuyo objeto fue consensuar
los criterios de valoración a incluir en la convocatoria de los puestos.
PUNTO DECIMO SEGUNDO.- PROPUESTA DE SUBVENCIONES DIRECTA A LA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA.
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Se informa por el responsable de la Sección de Agricultura i Horta del Ayuntamiento de
València, Sr. Pérez, que se está elaborando una propuesta técnica en orden a la
aprobación de una convocatoria de ayudas a la producción y a la comercialización de
productos agroalimentarios. En próximas fechas, se enviará a las entidades que forman
parte de la Junta de Síndicos un cuestionario con una propuesta de criterios técnicos a
incluir en la convocatoria, para que puedan hacer sus aportaciones al texto.
El Sr. Valls solicita que se coordine con la línea de subvenciones de la Consellería
d’Agricultura.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Solicita el Sr. Valls, que la Junta de Síndics se adhiera al manifiesto ‘Ara, preus justos
a l’horta’, dirigido a favorecer el consumo de proximidad que promueve el colectivo Per
l'Horta, y que ha recibido el apoyo de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA),
de l’Unió de Llauradors i Ramaders, de la Unión de Pequeños Agricultores Valencia y
de la Coordinadora Campesina del País Valenciano-COAG
Se dispone por la Presidencia que, al no figurar en el orden del día, no se puede solicitar
de la Junta de Síndics Agraris un pronunciamiento concreto sobre la adhesión.
Pregunta el Sr. Varea, en representación del Grupo municipal Ciudadanos, sobre las
acciones que se han llevado a cabo por la Regidoria d’Agricultura, Alimentació
Sostenible i Horta, para favorecer la actividad pesquera. Responde el Sr. Presidente
que, recientemente, se celebró una reunión con la Cofradía de Pescadores de València,
para concretar algunas de sus necesidades. Como resultado de esa reunión, se acordó
trabajar en la elaboración de un documento a fin de remitirlo al Consorcio de la Marina
de València, donde se identifiquen cuestiones concretas que puedan mejorar la
situación pesquera en el ámbito municipal.
Solicita el Sr. Almenar la instalación de señales de tráfico en los caminos rurales de
uso agrario para indicar la preferencia del uso de vehículos agrarios. Se responde, por
la Presidencia, que se dará traslado de la petición al Servicio municipal de Movilidad,
competente en la materia, tras la identificación por la Guardería Rural de aquellos
caminos donde sería conveniente realizar esta señalización.
Finaliza la sesión el Sr. Presidente, haciendo constar sus condolencias por el reciente
fallecimiento de José Vicente Aguado Tronchoni, Síndic del Consell Agrari Municipal
de València.
Sin más asuntos que tratar se levanta a la sesión, a las 19 horas y 25 minutos del día
19 de mayo de 2021.
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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE SÍNDICS AGRARIS
DE L’O. A. M. CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALÈNCIA
CELEBRADA EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2021
ACTA NÚM. 2/2021

N.º expedient: 650/2021 PIAE: O-70009-2021-000147

En la Sala de Juntes de la seu oficial de l'O. A. M. ConsellAgrari Municipal de València,
situada en el número 51 del carrer Guillem de Castro de la ciutat de València, amb
pantalla central, es reuneix en sessió ordinària la JUNTA DE SÍNDICS AGRARIS
DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALÈNCIA, sota la presidencia del Sr.
Alejandro Ramon i Àlvarez. Assisteixen telemàticament Sr. Jaime Valls Sancho, Sr.
Sergio Escribano Ruiz, Sr. Francisco Almenar Cubells, Sr. Juan José Ajado Jarillo,
Sr. Daniel Herrero Ginovart, Sr. Vicente Sales Martínez, Sr. Egon Cervera López, Sr.
Miguel Jover Cerdá, Sr. Rafael Ordeig Orero, Sr. Manuel Planells Pons, Sr. Enrique
Bellés Llopis i Sr. Manuel Peña Ferrando.
Assisteixen de manera telemàtica en representació dels grups polítics en la
Corporació Municipal:







Sra. María del Mar Argente Pelufo (Grup municipal Compromís)
Sr. Vicente Montañez Valenzuela (Grup municipal VOX)
Sr. Julio Aguado Codina (Grup municipal Popular)
Sr. Carlos Mundina Gómez (Grup municipal Popular)
Sr. Francisco Varea Sáez (Grup municipal Ciudadanos)
Sr. Enric Navarro Valls (Grup municipal Compromís)

Assisteixen, a nivell tècnic, de manera presencial:





Secretari Delegat del Consell Agrari Municipal: Sr. Vicente Revert Tapia
Enginyer Tècnic del Consell Agrari Municipal: Sr. Silvestre Senent Salelles
Enginyer Tècnic del Consell Agrari Municipal: Sr. Miquel Àngel Soler Giménez
Guarda Major: Sr. Antonio Navarro Castellar

Assisteix, a nivell tècnic, de manera telemàtica:
 Cap de la Secció municipal d’Agricultura i Horta: Sr. Josep Pérez Sánchez
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El Secretari Delegat constata l'efectiva connexió, per via telemàtica, dels assistents a
la sessió mitjançant el sistema de videoconferència, gestionat des de la referida Sala
de Juntes de l'O.A.M. Consell Agrari Municipal. Queda acreditada la identitat dels
presents, així com l'existència de quòrum legal.
S'obri la sessió a les 17.00 hores.

ORDRE DEL DIA
Punt primer. Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió ordinària del dia 19 de
maig de 2021.
Es dona per llegida i és aprovada per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 19
de maig de 2021.
Punt segon. Donar compte del programa d'actuació de neteja de camins rurals de
titularitat municipal executats per les brigades de camins rurals de titularitat
municipal executats per les brigades en el segon semestre de 2021.
La Presidència dona compte de l'actuació duta a terme pel Consell Agrari Municipal en
matèria de desbrossament i neteja de camins i sendes de titularitat municipal, seguint
l'informe emés per la seua unitat tècnica.
Punt tercer. Donar compte de les incidències urbanístiques detectades en l'àmbit
agrícola.
La Presidència explica el procediment seguit en matèria d'inspecció d'actuacions
urbanístiques en l'àmbit rural, que passa per la identificació per la Guarderia Rural
d'aquelles actuacions urbanístiques que pogueren constituir una infracció i la seua
comunicació al Servei municipal de Llicències per a l'obertura d'expedient.
En l'informe remés als Síndics consta el nombre d'actuacions iniciades a instàncies del
Consell Agrari Municipal.
Punt quart. Donar compte dels requeriments efectuats en matèria de neteja de
parcel·les en sòl en situació bàsic rural amb vocació agrària.
S'informa per la Presidència del nombre d'expedients instruïts i parcel·les requerides
amb vista a la seua neteja per no trobar-se el sòl en condicions adequades de seguretat
i salubritat.
Punt cinqué. Donar compte de la campanya de recollida de plàstics agraris.
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S'informa per la Presidència del nombre de tones de plàstic agrari recollit en la
campanya extraordinària realitzada pel Consell Agrari Municipal, conforme a l'informe
emés per la unitat tècnica i que ha sigut remés als Síndics.
Punt sisé. Donar compte de la campanya de recollida de la palla d'arròs.
Es dona compte pel Sr. President del nombre de bales de palla d'arròs recollit pel
Consell Agrari Municipal.
Pregunta el Sr. Mundina, representante del Grupo Popular, representant del Grup
Popular, si per a la campanya 2022 i davant l'anunci de la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Energètica, que no es podrà
cremar la palla hi ha plantejada alguna alternativa.
Informa el Sr. President que la impossibilitat de la crema resideix en la pròpia
normativa europea, indicant, que hi ha alternatives com el fangueig i el projecte
promogut des de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica per a impulsar la producció de gas renovable a partir de
la palla de l'arròs de l'Albufera. Continua dient el Sr. President que són l'únic municipi
que atén amb els seus propis recursos al servei de la recollida i empacat de la palla de
l'arròs.
El Sr. Valls manifesta el seu rebuig a l'alternativa del fangueig, plantejant com a
possible solució la plantació de varietats que reduïsquen la palla.
El Sr. Planells expressa l'agraïment al Consell Agrari Municipal pel seu esforç en la
recollida de la palla de l'arròs, localitzat en les zones altes perquè en les baixes és molt
complicat l'operativa de la recollida i sempre depenent de les condicions
climatològiques. Avança que, en la seua opinió, no és definitiu que no es permeta la
crema de la palla de l'arròs en 2022. Sobre el fangueig explica que no s'ha d'aportar
més matèria orgànica al sòl i que la posada en marxa dels motors augmenten els costos
de producció. Assenyala que, enguany, el cost de producció està sobre 650 euros per
fanecada. Els costos de fertilitzants i de la llum pugen un 400%. Amb això, continua
dient, és impossible que l'arrosser puga viure d'aquesta activitat. Informa també que el
Canal del Túria serà la primera comunitat de regants a posar en marxa energia
fotovoltaica al Parc Natural de l’Albufera, per a moure els motors.
El Sr. President expressa que la gestió de la palla de l'arròs és un repte que hem
d'afrontar, apuntant que, en el seu àmbit d'actuació, té el compromís que el Consell
Agrari Municipal augmente l'import del contracte destinat a la recollida i empacat de la
palla de l'arròs, en el pròxim exercici.
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El Sr. Mundina sol·licita, segons expressa, en escoltar les intervencions de gent de
l'àmbit agrari amb tanta experiència, que es requerisca a la Conselleria d’Agricultura
per a adoptar una moratòria a la prohibició de la crema fins que no existisquen altres
alternatives viables.
Respon el Sr. President que la Conselleria és coneixedora de la problemàtica i que
treballa per a trobar la millor solució pel que aquest requeriment no es considera oportú.
Precs i preguntes
El Sr. Navarro pregunta si estan operatives totes les màquines rotoempacadores que
és titular el Consell Agrari Municipal.
Respon el tècnic Sr. Senent que sí que estan en perfectes condicions d'ús però que
l'operativa de recollida només ha exigit una de les tres màquines. Una de les quals a
més s'ha modificat l'eix i canviat les rodes perquè puga treballar millor en les zones
humides.
El Sr. Varea pregunta si s'ha remés a la Marina de València el document sobre la
situació de la Confraria de Pescadors de València.
Respon el tècnic Sr. Pérez que la dissolució del Consorci i la dificultat perquè la pròpia
Confraria de Pescadors, per la seua situació, formulara proposades de millora han
impedit formalitzar aqueix escrit.
Completa l'explicació el Sr. Escribano, present en la sessió, en realitzar la Catedra
Terra Ciutadana de la Universitat Politècnica de València, l'acompanyament de la
gestió. Afig que la situació de la Confraria de Pescadors del Port de València, a nivell
tècnic, és molt vulnerable, i hi ha hagut dificultats en trobar aqueixa base tècnica per
part de la Confraria sobre la qual formular les propostes. El Sr. Pérez diu, en conclusió,
que l'informe es remetrà en pròximes setmanes.
Intervé el Sr. Mundina per a preguntar a la Presidència si existeix coneixement que
demà en el Ple s'anara a votar a favor de l'esmena formulada pel Grup Popular en la
Corporació Municipal, per a incrementar en 550.000 euros els recursos del Consell
Agrari amb destinació directa a la millora d'infraestructures agràries.
Respon el Sr. President que no s'admetrà aqueixa esmena als Pressupostos perquè
els recursos d'aquest organisme s'han triplicat des de 2015. Posa de manifest que per
a l’any 2022 ha augmentat l'import de la transferència corrent de l'Ajuntament de
València a favor d'aquest organisme en 202.000 euros.
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El Sr. Valls sol·licita que conste en acta l'absència d'informació sobre l'estat d'execució
dels projectes de l'antic Pòsit Agrícola Municipal.
Informa el Sr. President que el projecte d'instal·lació de punts d'aigua de la xarxa de
baixa pressió per a ús de tractaments agrícoles és una acció consensuada amb el
Servei municipal del Cicle Integral de l'Aigua, havent-se aconseguit el compromís
necessari per a impulsar la seua execució i articular la seua gestió en 2022 pel Consell
Agrari Municipal.
Intervé el Sr. Secretari per a informar de l'estat del projecte d'execució del Camí
Cavalló-Angle, destacant que, en data 14 de desembre de 2021, s'ha presentat pel
Canal de Reg del Rio Túria l'escriptura de cessió dels terrenys necessaris per a
l'execució del camí. L'expedient es troba, al dia de la data, pendent de la tramitació pel
Servei municipal de Patrimoni, de l'acceptació de la cessió dels terrenys. Remarca a
continuació que l'execució de les obres correspondrà al Servei municipal de
Coordinació d'Obres en la Via Pública i Manteniment d'Infraestructures.
D'altra banda, el tècnic Sr. Soler explica que dins del procés participatiu es trobava la
proposta de construcció d'un pou per a proveir d'aigua als cultius de la zona regable de
Francs i Marjals al sud del llit del riu Túria, que va ser estimat en una quantitat massa
reduïda. S'han mantingut reunions per a tractar de trobar infraestructures de pou en
Forn d’Alcedo, que abocaren aigua sobre séquies propietat de l'Ajuntament. Com a
opció més idònia es troba la del pou de la Comunitat de Regants de Forn d’Alcedo, fins
fa poc constituïda, situada al carrer Salem, paral·lel al Camí de Forn d’Alcedo, però
que, en estar a la meitat d'una zona urbanística, continua dient, té un valor alt per les
expectatives urbanístiques. Conclou informant que s'estan explorant altres ubicacions.
Pregunta el Sr. Varea sobre la situació dels mercats de venda no sedentària. Explica
el tècnic Sr. Pérez que la proposta va ser objecte d'un recurs de reposició pel Grup
Popular i que ha tardat a resoldre's perquè una de les qüestions depenia de les
consideracions que referent a l'assumpte emetera la Direcció General de Patrimoni de
la Generalitat Valenciana, situació aquesta que ja ha quedat resolta.
Actualment s'està a l'espera de completar la proposta que definisca la convocatòria i la
forma d'autogestió dels mercats.
El Sr. Navarro sol·licita es trasllade a la Regidora del Cicle Integral de l'Aigua, la
incertesa dels regants de la zona pròxima al Camp de Futbol de Benimaclet, per un
possible tall en el subministrament d'aigua de la séquia.
Pregunta també el Sr. Varea si s'ha solucionat els problemes sobre la instal·lació
d'hivernacles en l'àmbit del Perellonet.
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Intervé el tècnic Sr. Pérez per a informar que la qüestió interpretativa ha sigut resolta
per l'Àrea d'Urbanisme. També intervé el Síndic Sr. Bellés, representant de la
Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, informat en
el mateix sentit.
Sense més assumptes que tractar s'alça la sessió, a les 18 hores i 20 minuts del dia
22 de desembre de 2021.
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SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE SÍNDICS AGRARIS
DEL O. A. M. CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALÈNCIA
CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTA Nº. 2/2021

N.º expediente: 650/2021 PIAE: O-70009-2021-000147

En la Sala de Juntas de la sede oficial del O. A. M. Consell Agrari Municipal de València,
sita en el número 51 de la calle Guillem de Castro de la ciudad de València, con pantalla
central, se reúne en sesión ordinaria la JUNTA DE SÍNDICS AGRARIS DEL
CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALÈNCIA, bajo la presidencia del Sr. D.
Alejandro Ramon i Àlvarez. Asisten telemáticamente D. Jaime Valls Sancho, D.
Sergio Escribano Ruiz, D. Francisco Almenar Cubells, D. Juan José Ajado Jarillo, D.
Daniel Herrero Ginovart, D. Vicente Sales Martínez, D. Egon Cervera López, D. Miguel
Jover Cerdá, D. Rafael Ordeig Orero, D. Manuel Planells Pons, D. Enrique Bellés
Llopis, y D. Manuel Peña Ferrando.
Asisten de manera telemática en representación de los grupos políticos en la
Corporación Municipal:







D.ª María del Mar Argente Pelufo (Grupo municipal Compromís)
D. Vicente Montañez Valenzuela (Grupo municipal VOX)
D. Julio Aguado Codina (Grupo municipal Popular)
D. Carlos Mundina Gómez (Grupo municipal Popular)
D. Francisco Varea Sáez (Grupo municipal Ciudadanos)
D. Enric Navarro Valls (Grupo municipal Compromís)

Asisten, a nivel técnico, de forma presencial:





Secretario Delegado del Consell Agrari Municipal: D. Vicente Revert Tapia
Ingeniero Técnico del Consell Agrari Municipal: D. Silvestre Senent Salelles
Ingeniero Técnico del Consell Agrari Municipal: D. Miquel Àngel Soler Giménez
Guarda Mayor: D. Antonio Navarro Castellar

Asiste, a nivel técnico, de forma telemática:
 Jefe de la Sección municipal de Agricultura y Huerta: D. Josep Pérez Sánchez
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El Secretario Delegado constata la efectiva conexión, por vía telemática, de los
asistentes a la sesión mediante el sistema de videoconferencia, gestionado desde la
referida Sala de Juntas del O.A.M. Consell Agrari Municipal. Queda acreditada la
identidad de los presentes, así como la existencia de quorum legal.
Se abre la sesión a las 17.00 horas.

ORDEN DEL DÍA
Punto primero. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria del día 19 de
mayo de 2021.
Se da por leída y es aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del día 19
de mayo de 2021.
Punto segundo. Dar cuenta del programa de actuación de limpieza de caminos
rurales de titularidad municipal ejecutados por las brigadas de caminos rurales de
titularidad municipal ejecutados por las brigadas en el segundo semestre de 2021.
La Presidencia da cuenta de la actuación llevada a cabo por el Consell Agrari Municipal
en materia de desbroce y limpieza de caminos y sendas de titularidad municipal,
siguiendo el informe emitido por su unidad técnica.
Punto tercero. Dar cuenta de las incidencias urbanísticas detectadas en el ámbito
agrícola.
La Presidencia explica el procedimiento seguido en materia de inspección de
actuaciones urbanísticas en el ámbito rural, que pasa por la identificación por la
Guardería Rural de aquellas actuaciones urbanísticas que pudiesen constituir una
infracción y su comunicación al Servicio municipal de Licencias para la apertura de
expediente.
En el informe remitido a los Síndicos consta el número de actuaciones iniciadas a
instancias del Consell Agrari Municipal.
Punto cuarto. Dar cuenta de los requerimientos efectuados en materia de limpieza
de parcelas en suelo en situación básico rural con vocación agraria.
Se informa por la Presidencia del número de expedientes instruidos y parcelas
requeridas en orden a su limpieza por no encontrarse el suelo en condiciones
adecuadas de seguridad y salubridad.
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Punto quinto. Dar cuenta de la campaña de recogida de plásticos agrarios.
Se informa por la Presidencia del número de toneladas de plástico agrario recogido en
la campaña extraordinaria realizada por el Consell Agrari Municipal, conforme al
informe emitido por la unidad técnica y que ha sido remitido a los Síndicos.
Punto sexto. Dar cuenta de la campaña de recogida de la paja de arroz.
Se da cuenta por el Sr. Presidente del número de balas de paja de arroz recogido por
el Consell Agrari Municipal.
Pregunta el Sr. Mundina, representante del Grupo Popular, si para la campaña 2022 y
ante el anuncio de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Energética, de que no se podrá quemar la paja hay planteada alguna
alternativa.
Informa el Sr. Presidente que la imposibilidad de la quema reside en la propia
normativa europea, indicando, que hay alternativas como el ‘fangueo’ y el proyecto
promovido desde la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica para impulsar la producción de gas renovable a partir de la paja
del arroz de La Albufera. Sigue diciendo el Sr. Presidente que son el único municipio
que atiende con sus propios recursos al servicio de la recogida y empacado de la paja
del arroz.
El Sr. Valls manifiesta su rechazo a la alternativa del ‘fangueo’, planteando como
posible solución la plantación de variedades que reduzcan la paja.
El Sr. Planells expresa el agradecimiento al Consell Agrari Municipal por su esfuerzo
en la recogida de la paja del arroz, localizado en las zonas altas porque en las bajas es
muy complicado la operativa de la recogida y siempre dependiendo de las condiciones
climatológicas. Avanza que, en su opinión, no es definitivo que no se permita la quema
de la paja del arroz en 2022. Sobre el ‘fangueo’ explica que no se debe aportar más
materia orgánica al suelo y que la puesta en marcha de los motores aumentan los
costes de producción. Señala que, este año, el coste de producción está sobre 650
euros por hanegada. Los costes de fertilizantes y de la luz suben un 400%. Con ello,
sigue diciendo, es imposible que el arrocero pueda vivir de esta actividad. Informa
también que el Canal del Turia será la primera comunidad de regantes en poner en
marcha energía fotovoltaica en el Parque Natural de l’Albufera, para mover los motores.
El Sr. Presidente expresa que la gestión de la paja del arroz es un reto que debemos
afrontar, apuntando que, en su ámbito de actuación, tiene el compromiso de que el
Consell Agrari Municipal aumente el importe del contrato destinado a la recogida y
empacado de la paja del arroz, en el próximo ejercicio.
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El Sr. Mundina solicita, según expresa, al escuchar las intervenciones de gente del
ámbito agrario con tanta experiencia, que se requiera a la Conselleria d’Agricultura para
adoptar una moratoria a la prohibición de la quema hasta que no existan otras
alternativas viables.
Responde el Sr. Presidente que la Conselleria es conocedora de la problemática y que
trabaja para encontrar la mejor solución por lo que este requerimiento no se considera
oportuno.
Ruegos y preguntas
El Sr. Navarro pregunta si están operativas todas las máquinas rotoempacadoras de
que es titular el Consell Agrari Municipal.
Responde el técnico Sr. Senent que sí están en perfectas condiciones de uso pero que
la operativa de recogida sólo ha exigido una de las tres máquinas. Una de las cuales
además se ha modificado el eje y cambiado las ruedas para que pueda trabajar mejor
en las zonas húmedas.
El Sr. Varea pregunta si se ha remitido a la Marina de València el documento sobre la
situación de la Cofradía de Pescadores de València.
Responde el técnico Sr. Pérez que la disolución del Consorcio y la dificultad para que
la propia Cofradía de Pescadores, por su situación, formulase propuestas de mejora
han impedido formalizar ese escrito.
Completa la explicación el Sr. Escribano, presente en la sesión, al realizar la Catedra
Tierra Ciudadana de la Universidad Politécnica de Valencia, el acompañamiento de la
gestión. Añade que la situación de la Cofradía de Pescadores del Puerto de València,
a nivel técnico, es muy vulnerable, y ha habido dificultades en encontrar esa base
técnica por parte de la Cofradía sobre la que formular las propuestas. El Sr. Pérez dice,
en conclusión, que el informe se remitirá en próximas semanas.
Interviene el Sr. Mundina para preguntar a la Presidencia si existe conocimiento de
que mañana en el pleno se fuese a votar a favor de la enmienda formulada por el Grupo
Popular en la Corporación Municipal, para incrementar en 550.000 euros los recursos
del Consell Agrari con destino directo a la mejora de infraestructuras agrarias.
Responde el Sr. Presidente que no se va a admitir esa enmienda a los Presupuestos
porque los recursos de este organismo se han triplicado desde el 2015. Pone de
manifiesto que para el 2022 ha aumentado el importe de la transferencia corriente del
Ayuntamiento de València a favor de este organismo en 202.000 euros.
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El Sr. Valls solicita que conste en acta la ausencia de información sobre el estado de
ejecución de los proyectos del antiguo Pósito Agrícola Municipal.
Informa el Sr. Presidente que el proyecto de instalación de puntos de agua de la red
de baja presión para uso de tratamientos agrícolas es una acción consensuada con el
Servicio municipal del Ciclo Integral del Agua, habiéndose alcanzado el compromiso
necesario para impulsar su ejecución y articular su gestión en 2022 por el Consell Agrari
Municipal.
Interviene el Sr. Secretario para informar del estado del proyecto de ejecución del
Camino Cavalló-Angle, destacando que, en fecha 14 de diciembre de 2021, se ha
presentado por el Canal de Riego del Rio Turia la escritura de cesión de los terrenos
necesarios para la ejecución del camino. El expediente se encuentra, al día de la fecha,
pendiente de la tramitación por el Servicio municipal de Patrimonio, de la aceptación
de la cesión de los terrenos. Remarca a continuación que la ejecución de las obras
corresponderá al Servicio municipal de Coordinación de Obras en la Vía Pública y
Mantenimiento de Infraestructuras.
Por otra parte, el técnico Sr. Soler explica, que dentro del proceso participativo se
encontraba la propuesta de construcción de un pozo para proveer de agua a los cultivos
de la zona regable de Francs i Marjals al sur del lecho del rio Turia, que fue estimado
en una cantidad demasiado reducida. Se han mantenido reuniones para tratar de
encontrar infraestructuras de pozo en Forn d’Alcedo, que vertiesen agua sobre
acequias propiedad del Ayuntamiento. Como opción más idónea se encuentra la del
pozo de la Comunidad de Regantes de Forn d’Alcedo, hasta hace poco constituida, sita
en la calle Salem, paralelo al Camí de Forn d’Alcedo, pero que, al estar en mitad de
una zona urbanística, sigue diciendo, tiene un valor alto por las expectativas
urbanísticas. Concluye informando que se están explorando otras ubicaciones.
Pregunta el Sr. Varea sobre la situación de los mercados de venta no sedentaria.
Explica el técnico Sr. Pérez que la propuesta fue objeto de un recurso de reposición
por el Grupo Popular y que ha tardado en resolverse porque una de las cuestiones
dependía de las consideraciones que al respecto del asunto emitiese la Dirección
General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, situación ésta que ya ha quedado
resuelta.
Actualmente se está a la espera de completar la propuesta que defina la convocatoria
y la forma de autogestión de los mercados.
El Sr. Navarro solicita se traslade a la Regidora del Ciclo Integral del Agua, la
incertidumbre de los regantes de la zona próxima al Campo de Fútbol de Benimaclet,
por un posible corte en el suministro de agua de la acequia.
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Pregunta también el Sr. Varea si se ha solucionado los problemas sobre la instalación
de invernaderos en el ámbito del Perellonet.
Interviene el técnico Sr. Pérez para informar que la cuestión interpretativa ha sido
resuelta por el Área de Urbanismo. También interviene el Síndico Sr. Bellés,
representante de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat
Valenciana, informado en el mismo sentido.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las 18 horas y 20 minutos del día
22 de diciembre de 2021.
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