
 

 

 

REGLAMENT DEL CONSELL AGRARI  

MUNICIPAL DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 
 

Modificació puntual art. 3 i 4 

(Octubre de 2011) 

 

 

 Preàmbul 

 

 Les corporacions locals tenen assumides competències en matèria de conservació de camins 

i vies rurals, així com la guarderia rural. La Llei 5/95, de la Generalitat Valenciana, reguladora dels 

Consells Agraris Municipals, preveu la gradual assumpció pels municipis de competències en 

matèria de serveis d’interès general agrari. Esta llei preveu, així mateix l’obligació que tots els 

municipis constituïsquen el Consell Agrari Municipal, així com que s’aprove el Reglament de 

Funcionament per al mateix. Este Reglament pretén acomplir amb eixa obligació. 

 

  Article 1. Naturalesa. 

 El Consell Agrari Municipal de Simat de la Valldigna, es configura com a òrgan de caràcter 

consultiu, col·laborador i assessor en relació amb aquelles matèries que establisca la Corporació 

Local sobre les bases de les competències de naturalesa agrària que li són pròpies i les que 

determine, si s’escau, la Generalitat Valenciana mitjançant els instruments de la legislació vigent en 

la matèria. 

 El Consell Agrari Municipal de Simat de la Valldigna, no podrà assumir les funcions de 

representació, reivindicació i defensa dels interessos professionals i sindicals dels llauradors i dels 

ramaders que són competència, per dret, de les organitzacions lliurement constituïdes. 

 

 Article 2.  

 El Consell Agrari Municipal de Simat de la Valldigna, té les atribucions següents: 

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

 b) Assessorar la resta d’òrgans de l’Ajuntament en matèria agrària, així com en la prestació 

dels serveis d’interès agrari que estiguen atribuïdes o pugen atribuir-se al municipi, cal destacar: 

1. Camins i obres rurals  

2. Defensa contra plagues 

3. Guarderia Rural 

4. Arbitratge i conciliacions agràries 

5. Control de les propietats agrícoles de l’Ajuntament 

6. Foment de la producció integrada 

7. Racionalització dels recursos hídrics.» 

  c) Assessorar els òrgans restants de l’Ajuntament en matèria agrària, així com en la prestació 

dels serveis d’interès agrari que estiguen atribuïts o puguen atribuir-se al municipi. 

  d) 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 dels sector agropecuari. 

  e) Complir les funcions que els sol·licite l’administració de la Generalitat Valenciana. 

  f) Emetre els informes que requerisca l’Ajuntament i, si s’escau, l’administració 

autonòmica, en el termini d’un mes. 

 En general podrà dur a terme totes les funcions, serveis i participacions que siguen d’interès 

general per a la comunitat rural del municipi en la seua activitat agropecuària 



 

 

 

Article 3. Composició del Consell Agrari Municipal. 

El Consell Agrari Municipal de Simat de la Valldigna, tindrà la composició següent: 

President: l’Alcalde. 

Vocals:  

 El regidor d’Agricultura 

   Representants dels grups polítics: Cadascun dels grups polítics integrants de la 

Corporació Local designarà un representant titular i un suplent per a formar part del CAM, no sent 

necessari que siga regidor.  

 La convocatòria per a les reunions es farà al titular, que cas de no poder acudir ho 

comunicarà ell mateix al suplent, per tant a la reunió sols podrà assistir-hi u dels dos. 

 Representants de les organitzacions professionals agràries: dos, un per cadascuna de 

les dues més representatives. 

  Representants de les organitzacions sindicals de treballadors agraris: dos, un per 

cadascuna de les més representatives a l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

  Representants d’associacions agràries del municipi: set. 

Dos per les Cooperatives locals ( un per cadascuna);  

Un per cadascuna de les comunitats de regants de «La Font Gran i Menor» i del «Pou de la 

Murta».  

Els tres representants restants, un per cadascú dels tres pous que tinguen un major nombre 

de socis. 

 L’enginyer tècnic agrícola municipal, amb veu i sense vot. 

Secretari: El de la Corporació, o funcionari en qui delegue, que tindrà veu però no vot. 

 

Article 4. Constitució després d’eleccions municipals.   

Després de cada procés electoral municipal i constituïda la nova Corporació Local, el Ple 

nomenarà als representants del grups polítics a proposta dels propis grups. 

L’Ajuntament sol·licitarà a les organitzacions professionals, sindicals i a les associacions 

agràries locals amb representació al Consell Agrari, segons este Reglament, que facen els 

nomenaments dels seus representats i dels quals es donarà compte al ple. 

Eixa composició mantindrà la seua vigència fins a la renovació dels components del Consell 

Agrari Municipal, a conseqüència de la celebració d’eleccions municipals.  

Si durant el període de vigència es produeix la baixa d’algun representant es nomenarà un 

substitut, que finalitzarà la seua representació en el moment que ho haguera fet aquell a qui 

substitueix. 

 

Article 5. Vicepresident. 

El Ple de la Corporació Local podrà preveure així mateix, a l’esmentat acord, la designació 

d’un vicepresident d’entre els vocals integrants de la Corporació Local, el qual podrà substituir el 

president en les seues funcions en cas d’absència, malaltia o força major. 

 

Article 6. Funcionament. 

1. El Consell Agrari Municipal de Simat de la Valldigna, es reunirà tantes vegades com el 

convoque el president, i com a mínim, una vegada cada trimestre, amb caràcter ordinari. Els 

membres del Consell Agrari Municipal, en nombre no inferior a quatre, podran sol·licitar la 

celebració de reunions extraordinàries, que convocarà el president en el termini de cinc dies, i la 

seua celebració no podrà demorar-se més de deu dies des de la sol·licitud. 

2. Els acords del Consell Agrari Municipal s’adoptaran per majoria simple. En cas d’empat, 

decidirà el president amb vot de qualitat. Cada component del Consell tindrà dret a un vot. 



 

 

3. Els acords adoptats pel Consell Agrari Municipal es comunicaran a l’Ajuntament de Simat 

de la Valldigna i a la resta de les administracions públiques que corresponga segons els assumptes 

tractats. 

4. El propi Consell fixarà la resta de normes per al seu funcionament, aplicant-se 

supletòriament, per allò no previst, les disposicions referents al funcionament del Ple de les 

Corporacions Locals al Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 

Locals. 

 

Article 7. Vigència. 

El Consell Agrari Municipal de Simat de la Valldigna, tindrà vigència indefinida i l’extinció, 

si s’escau, correspondrà a l’Ajuntament, que s’ajustarà als mateixos requisits de la seua creació. 

 

 

Disposició final 

 

El present Reglament entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província i continuarà en vigor fins la seua modificació o derogació expressa. 

 

Simat de la Valldigna, octubre de de 2011. 


