ESTATUTS DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
(Acord del Ple de 05-02-1996 i 22-04-1996. BOP 22-06-1996)
(Acord del Ple de 07-07-2015. BOP 14-10-2015)

Estatuts del Consell Agrari Municipal de Tavernes de la Valldigna.
Naturalesa
Article 1r.- El Consell Agrari Municipal de Tavernes de la Valldigna es configura com a
òrgan de caràcter consultiu, de participació i assessor amb relació a aquelles matèries que
establesca la corporació local de Tavernes de la Valldigna sobre les bases de les
competències de naturalesa agrària que li són pròpies i les que determine, si escau, la
Generalitat Valenciana mitjançant els instruments que la legislació vigent en la matèria
considere.
El Consell Agrari Municipal de Tavernes de la Valldigna no té personalitat pròpia i
desenvoluparà exclusivament funcions d'informe i, si escau, proposta, en relació amb les
iniciatives municipals sobre l'agricultura local i, per tant, els seus acords no seran vinculants.
Atribucions del Consell Agrari Municipal
Article 2n.- Són funcions del Consell Agrari Municipal, sense perjudici d'altres que
puguen establir les lleis o reglaments d'aplicació preceptiva, a més de les assenyalades
expressament i puntualment pel Ple de la corporació, les següents:
a) Avaluar la realitat agrària del municipi, el seus problemes i les seues necessitats.
b) Assessorar la Comissió Municipal Informativa d'Agricultura de l'Ajuntament en
matèria agrària, i també la prestació dels serveis d'interés agrari que estiguen atribuïts o
pogueren 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) Collaborar amb la corporació municipal i la Generalitat Valenciana en la lluita contra
la desocupació agrària estacional, mitjançant la distribució de recursos i la promoció de
l'associacionisme i de la formació cooperativa agrària.
e) Informar la Comissió Municipal Informativa d'Agricultura d'aquest Ajuntament sobre
l'estat de conservació dels camins rurals, amb propostes d'elaboració de programes anuals de
guarda rural i d'execució i creació d'infraestructures i innovació agràries.
f) Mediació en conflictes particulars relacionats amb la propietat agrària
(delimitacions...).
g) Canalització i sollicitud de tot tipus d'ajudes públiques i privades al sector agropecuari, amb examen i establiment de prioritats, propostes d'actuacions, etc.
El Consell Agrari Municipal de Tavernes de la Valldigna no podrà assumir les funcions
de representació, reivindicació i defensa dels interessos professionals i sindicals dels
llauradors i ramaders que corresponen per dret a les organitzacions lliurement constituïdes.
Composició del Consell Agrari Municipal
Article 3r.- A nivell intern, el Consell Agrari Municipal funcionarà en ple i en les
comissions de treball que amb caràcter potestatiu constituesca l'òrgan plenari:
A) El Ple estarà integrat per tots els membres del Consell Agrari, en els següents
termes:
1.- L'alcalde de l'Ajuntament serà el president nat del Consell.
2.- El regidor-delegat d'Agricultura n'ocuparà la vice-presidència i substituirà el
president en el cas de vacant, absència, malaltia o per delegació.
3.- Un representant per cada agrupació associativa agrària (AVA i COAG), un
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representant per cada entitat associativa agrària (sindicat de regs, cooperatives, comunitat de
regants i societats agràries de transformació), un representant per cada organisme sindical de
treballadors agrícoles, un representat dels comerciants.
Les expressades agrupacions, entitats i organismes sindicals agraris hauran de tenir
representació en el municipi i figurar constituïdes i registrades conforme a la legislació vigent,
nomenats en el seu si per l'òrgan collegiat de representació, amb posterior remissió a aquest
Ajuntament de certificat de l'acord de nomenament, perquè en quede constància.
4t.- Un representant per cada Grup polític municipal nomenat pel Ple de l’Ajuntament,
a proposta del regidor portaveu del corresponent grup, tot i que no és condició necessària ser
membre de la Corporació.
Actuarà com a secretari el de la corporació o funcionari en qui delegue.
B) Tots els anteriors càrrecs, i les seues modificacions, seran objecte de nomenament
pel Ple d'aquest Ajuntament.
C) La renovació en la representació referida es realitzarà a proposta dels portaveus
dels grups polítics en els llocs d'aqueix caràcter i, per iniciativa de les diferents associacions,
sindicats o organitzacions de la mateixa forma que l'assenyalada per a la seua designació.
Podrà tant en primer nomenament, com en renovacions posteriors i caràcter general, procedir
a la designació de suplents dels titulars designats.
D) Podran, així mateix, participar en les deliberacions del Ple, amb veu però sense vot,
persones no pertanyents a aquest i la presència dels quals siga requerida expressament per
aquell òrgan collegiat.
Funcionament
Article 4t.- El Consell Agrari Municipal es reunirà sempre que siga convocat pel
president i almenys una volta, amb caràcter ordinari, al trimestre. Els components del Consell
Agrari, en nombre no inferior a un quart del nombre de membres, podrà sollicitar al president
la celebració de sessions extraordinàries. En aquest cas, el president haurà de convocar la
sessió en el termini de cinc dies comptadors des de la seua sollicitud, i no podrà ajornar la
celebració per més de quinze dies des que va ser sollicitada.
La convocatòria de la Comissió la realitzarà el president; perquè siga vàlida la
celebració es requereix l'assistència d'almenys un terç del nombre de membres, que haurà de
mantenir-se al llarg de tota la sessió.
Règim jurídic
Article 5é.- a) Els acords s'adoptaran per majoria simple. Hi ha majoria simple quan els
vots afirmatius són més que els negatius. En cas de empat, dirimirà el president amb el seu
vot de qualitat. Cadascun dels representants tindrà dret a un vot.
b) Els acords adoptats pel Consell Municipal Agrari es comunicaran a l'Ajuntament de
Tavernes de la Valldigna i a les restants administracions públiques que corresponga per raó
dels assumptes tractats.
c) El Consell Agrari Municipal de Tavernes de la Valldigna emetrà els informes que
l'Ajuntament li requeresca i, si escau, l'administració autònoma, en el termini d'un mes.
d) En allò no previst en aquest Reglament s'atendrà el que disposa la Llei de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (Llei 30/92, de
26 de novembre) en tot el que es refereix al funcionament dels òrgans collegiats, i, si de cas
hi manca, amb allò regulat en el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre (BOE del 22.12.86).
Vigència
Article 6é.- El Consell Agrari Municipal de Tavernes de la Valldigna, tindrà en principi
una vigència indefinida, i coincidirà la seua renovació amb la de l'Ajuntament en la nova
constitució assenyalada per la legislació electoral. Correspondrà qualsevol modificació en la
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seua composició i funcionament, si escau, a l'Ajuntament, amb subjecció als mateixos
requisits que per a la seua creació.
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