PROPOSTA DE REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL
AGRARI MUNICIPAL DE CANALS
De conformitat amb el que disposa la Llei 5/1995, de 20 de març, de la Generalitat
Valenciana, per la qual es regula la creació i composició dels consells agraris; en el present
reglament es regula el Consell Agrari Municipal de Canals.
Article 1.- NORMATIVA QUE FUNDA LA CREACIÓ DEL CONSELL AGRARI
MUNICIPAL
El Consell Agrari Municipal de Canals es constitueix en compliment del que preveu la Llei
5/1995, de 20 de març, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula la creació i
composició dels consells agraris municipals.
Es constitueix com un òrgan complementari municipal, consell sectorial, a l’empara del
que disposa l’article 20 de la Llei de Bases de Règim Local, articles 126, 127 i 128 del
Reglament Orgànic Municipal aprovat definitivament pel ple de la corporació en data 8 de
març de 1987 i publicat al BOP de València número 173 a 23 de juliol de 1987; i els articles
119, 130, 131 i 139.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Article 2.- NATURALESA
El Consell Agrari Municipal es configura com un òrgan consultiu la finalitat del qual serà
desenvolupar funcions d’informe, assessorament i, si és el cas, proposta, en relació amb les
iniciatives municipals relacionades amb el sector agrari, així com canalitzar la participació
dels agricultors i les seues associacions en els assumptes municipals relacionats amb les
activitats agràries.
El Consell Agrari Municipal no podrà assumir les funcions de representació, reivindicació i
defensa dels interessos professionals i socioeconòmics dels agricultors i ramaders, que
competeix a les organitzacions professionals agràries i als sindicats de treballadors agraris.
Article 3.- DOMICILI
El domicili del Consell Agrari Municipal es fixa en la casa consistorial de l’Ajuntament de
Canals, situada a la plaça de la Vila núm. 9. No obstant això, podrà celebrar lliurement les
seues sessions i realitzar les seues activitats en altres llocs si les necessitats de prestació
dels serveis ho aconsellaren.
Article 4.- FUNCIONS DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL

El Consell Agrari Municipal es configura com un òrgan de caràcter consultiu,
col·laborador i assessor pel que fa a les funcions de caràcter agrari assumides per
l’Ajuntament, i ostenta les següents funcions:
a) Avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats.
b) Assessorar a la resta d’òrgans de l’Ajuntament en matèria agrària, així com en la
prestació de serveis d’interès agrari que s’atribuïsquen o puguen atribuir-se al
municipi.
c) Proposar les mesures que propicien el desenvolupament rural i la millora de les
rendes i de les condicions de vida dels agricultors, ramaders i treballadors del sector
agropecuari.
d) Complir les funcions a), b) y c) a sol·licitud de l’administració de la Generalitat
Valenciana.
e) Informar a la corporació local especialment sobre l’estat de conservació dels camins
rurals, els serveis de guarderia rural, la prevenció i defensa contra plagues.
f) Arbitrar, quan se’n sol·licite la mediació, en els conflictes entre agricultors.
En cap cas podrà assumir defensa d’interessos professionals i socioeconòmics dels
agricultors i ramaders, que competeix a les organitzacions professionals agràries i als
sindicats de treballadors agraris.
g) Proposar actuacions en matèria d’atur rural, subvencions, auxilis i ajudes al medi
rural, pastures i plagues.
h) Assessorament en matèria agrària a l’Ajuntament de Canals i a persones físiques i
jurídiques que ho sol·liciten.
i) Col·laborar amb l’administració central i autonòmica en temes que afecten l’interès
general agrari, a través de l’Ajuntament.
Article 5.- COMPOSICIÓ
1. El Consell Agrari Municipal estarà constituït pels següents membres:
a) El president. Serà l’alcalde de la corporació municipal, o el regidor o regidora en qui
delegue.
b) Un regidor o regidora i suplent per cada un dels grups polítics amb representació en
l’Ajuntament.
c) Un/a representant de la Comunitat de Regants del Riu Sants.
d) Un/a representant dels regants de les Comunitats de Regants de la resta de partides.
e) Un/a representant de la o les Cooperatives Agrícolas.
f) Un funcionari o funcionària tècnic agrari.
g) Un/a representant de cada una de les organitzacions sindicals de treballadors més
representatives en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

h) Un/a representant de cada una de les organitzacions professionals agràries més
representatives conforme al que estableix la Llei 18/2005, de 30 de setembre.
i) Serà secretari del Consell el secretari de la corporació municipal, o el funcionari o
funcionària en qui delegue, que actuarà amb veu però sense vot.
j) Si és el cas, tants agricultors professionals d’organitzacions agràries com siguen
necessaris per tal que es complisca la proporcionalitat que estableix l’article 3.4 de la
Llei 5/1995, de 20 de març, de consells agraris municipals.
2. El número total dels membres dels consells agraris el determinarà el propi ple
municipal. En tot cas, almenys el 50% dels membres de cada consell agrari seran
representants de les organitzacions agràries que contemplen els apartats c), d), e), f), g) i h).
En cas de no complir-se la proporcionalitat, s’incrementarà el número amb els agricultors
professionals necessaris que formen part de les organitzacions agràries en el municipi per
tal de complir-la, tal com estableix el punt j) de l’apartat primer d’aquest article.
3. Així mateix, el Consell podrà convidar tècnics en les matèries que s’hagen de tractar en
les sessions per tal d’assessorar-lo, que actuaran amb veu però sense vot. De la mateixa
manera, podrà convidar altres persones quan la naturalesa dels temes a tractar o els
interessos afectats determine la conveniència de la seua assistència, que actuaran amb veu
però sense vot.
4. Cada un dels membres del Consell haurà de tenir el seu corresponent suplent, si fora
possible, que podrà assistir a les sessions del Consell en el cas de l’absència del titular.
5. Les organitzacions professionals i sindicats, per tal de poder nomenar els seus
representants en els consells agraris, hauran d’estar constituïdes i registrades d’acord amb
la legislació vigent.
6. El mandat de tots els membres del Consell Agrari Municipal tindrà la mateixa duració
que la dels regidors de l’Ajuntament, i cessarà en tot cas quan es renove la corporació o es
perda la condició de regidor, o bé si es perd la representativitat en les entitats de la seua
procedència.
7. En la composició del ple del Consell es procurarà la presència equilibrada de dones i
homes.
Article 6.- RÈGIM DE SESSIONS
La sessió constitutiva del Consell Agrari Municipal la convocarà el seu president, el qual,
prèvia acreditació de la seua condició, donarà possessió del càrrec als membres.

Se celebrarà sessió ordinària almenys una volta cada trimestre, i amb caràcter
extraordinari quan així ho dispose el president.
Les sessions les convocarà el president, amb una antelació mínima de dos dies hàbils,
excepte en cas de ser sessions extraordinàries i d’urgència, i s’acompanyarà amb l’orde del
dia.
També se celebrarà sessió extraordinària quan la sol·licitud provinga de la quarta part
dels membres del Consell Agrari Municipal. En aquest cas, el president estarà obligat a
convocar-la amb un termini de cinc dies, i no podrà demorar-se més de deu dies des de la
sol·licitud.
Article 7.- QUÒRUM D’ASSISTÈNCIA
Per a la vàlida celebració de les sessions es requerirà la presència de la majoria absoluta
dels components, ja siguen titulars o suplents, en la primera convocatòria, i un mínim
d’almenys un terç en la segona convocatòria, una hora més tard. El quòrum haurà de
mantenir-se durant tota la sessió.
En tot cas, serà necessària la presència del president i del secretari o les persones que
legalment els substituïsquen.
Article 8.- RÈGIM D’ADOPCIÓ D’ACORDS
Les propostes d’acord s’adoptaran per majoria simple. Hi ha majoria simple quan els vots
afirmatius superen els negatius. En cas d’empat, dirimirà la qüestió el president amb el seu
vot de qualitat.
Cada representant tindrà dret a un vot.
Les propostes d’acord que s’adopten es comunicaran a l’Ajuntament per tal que cada
òrgan amb poder executiu procedisca per raó de la matèria.
Article 9.- GRUPS DE TREBALL
El Consell Agrari podrà acordar la creació de grups de treball integrats per part dels seus
membres per a qüestions específiques. L’abast i contingut dels treballs, els membres que
integren el grup i qui els coordine, serà el que es concrete en el corresponent acord del
Consell Agrari Municipal.
De les reunions de treball i actuacions que porten a terme aquests grups, qui les coordine
haurà de donar-ne compte en les sessions amb la periodicitat que es concrete en l’acord de
creació del grup i, en tot cas, a requeriment del president del Consell Agrari Municipal.
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA: Normativa supletòria

En el que preveu aquest reglament s’estarà al que disposa la legislació bàsica del
Procediment Administratiu i de Règim Local vigent en cada moment, sense perjudici de les
especialitats que deriven de la normativa sectorial aplicable.
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA: Entrada en vigor
El present reglament entrarà en vigor a partir del primer dia hàbil següent a la publicació
definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA:
Queden derogats els anteriors acords i disposicions sobre el Consell Agrari Municipal de
Canals.

