REGLAMENT DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL
L'Ajuntament de Guadassuar, fent ús de la potestat d'autoorganització que li
conferixen les normes vigentsment i especialment l'art. 130 i següents del R.O.F., i
d'acord amb la Llei 5/95 de Consells Agraris municipals de la Generalitat Valenciana,
acorda l'establiment del Consell Municipal Agrari de Guadassuar, que es regirà per les
següents normes:
Article 1r.- NATURALESA.
1.- El Consell Agrari Municipal de Guadassuar es configura com un òrgan
complementari d'este Ajuntament, la finalitat del qual serà la de canalitzar la
participació dels agricultors i la resta de ciutadans relacionats amb el sector agrari, i de
les organitzacions agràries de treballadors i de professionals agraris, en els assumptes
municipals que puguen afectar-los com a tals.
2.- El Consell Agrari Municipal no té personalitat jurídica pròpia, i desenrotllarà
exclusivament funcions d'informe i, si és el cas, proposta, en relació amb les iniciatives
municipals relatives al sector agrícola.
3.- En cap cas el Consell Agrari Municipal de Guadassuar podrà assumir les
funcions de representació, reivindicació o negociació en defensa dels interessos
professionals dels agricultors i ramaders, que competixen als organismes constituïts
legalment per a estos fins.
Article 2n.- FUNCIONS.
1.- Avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats.
2.- Assessorar als restants òrgans de l'Ajuntament en matèria agrària, així com
en la prestació dels servicis d'interés agrari que estan atribuïts o puguen atribuir-se al
municipi.
3.- Proposar les mesures que propicien el desenrotllament rural i la millora de les
rendes i de les condicions de vida dels agricultors, ramaders i treballadors del sector
agropecuari.
4.- Assessorar a la Generalitat Valenciana a sol·licitud de la mateixa.
5.- El Consell Agrari Municipal de Guadassuar en cap cas podrà assumir les
funcions de defensa d'interessos professionals i socioeconòmics dels agricultors i
ramaders, que competix a les organitzacions professionals agràries i als sindicats de
treballadors agraris.
6.- Informar la corporació Local especialment sobre l'estat de conservació dels
camins rurals, els servicis de Guarderia rural, la prevenció i defensa contra plaga.
7.- Assessoraments en matèria agrària a l'Ajuntament i a persones físiques i
jurídiques que ho sol·liciten.
8.- Totes les altres que li conferisca, si és el cas, la corporació Local o la
Generalitat Valenciana en el marc de les pròpies competències, i d'acord amb el que
establisca la legislació vigent.
Article 3r.- COMPOSICIÓ.
1.- El Consell Agrari Municipal de Guadassuar estarà compost pels membres
següents:
•
L'Alcalde de la Corporació qui exercir la Presidència del mateix, o el
Regidor de l'Ajuntament en qui delegue l'Alcalde.
o
Un regidor per cada un dels grups polítics que integren la corporació.
o
Un representant de cada un dels sindicats agraris, associacions i
organitzacions empresarials amb representació local.

•
Un representant de cada una de les cooperatives agrícoles locals.
•
Un representant del sindicat de regs.
Actuarà de Secretari del Consell el de l'Ajuntament o funcionari en qui delegue,
que actuarà amb veu però sense vot.
2.- Les organitzacions professionals agràries i sindicats, per a poder nomenar els
seus representants en els Consells Agraris, hauran d'estar constituïdes i registrades
d'acord amb la legislació vigent.
3.- En cas d'empat en les votacions, es decidirà amb vot de qualitat del president
del Consell Agrari Municipal.
4.- Els designats perdran la seua condició de membres del Consell Agrari
Municipal, quan deixen d'ostentar la de membre de les organitzacions o entitats que els
van proposar o quan a instàncies de les mateixes es propose el cessament i el
nomenament de nous representants.
Article 4t.- FUNCIONAMENT.
1.- El Consell podrà dotar-se per al seu funcionament d'un Reglament de règim
interior, que haurà de ser aprovat en primer lloc pels membres del Consell i
posteriorment pel Ple de la corporació Local.
2.- Fins que no es realitze el dit Reglament les normes de funcionament del
Consell Agrari Municipal seran les següents:
a) En tot cas, es reunirà a convocatòria del seu president, i almenys amb
caràcter ordinari una vegada al trimestre.
b) Un quart dels seus membres podran sol·licitar la celebració de reunions
extraordinàries, que convocarà el president en el termini de cinc dies, i no podrà
demorar-se la seua celebració més de deu dies des de la sol·licitud.
c) Per a la vàlida constitució del Consell en primera convocatòria es requerix
l'assistència de la majoria absoluta dels seus membres i en segona convocatòria, mitja
hora després, almenys un terç dels mateixos.
Article 5t.- VIGÈNCIA.
El Consell Agrari Municipal de Guadassuar tindrà una vigència indefinida. La
seua extinció correspon a l'Ajuntament amb subjecció als mateixos requisits que per a
la seua creació.
Article 6t.- RÈGIM JURÍDIC.
1.- Els acords adoptats pel Consell Municipal Agrari es comunicaren a
l'Ajuntament i a les restants Administracions Públiques, que corresponga per raó dels
assumptes tractats.
2.- Els acords s'adoptaren per majoria simple. Cada representant tindrà dret a un
vot.
3.- En el no previst en el present reglament, es regirà pel Reial Decret 2568/86,
pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals.
NOTA: Este Reglament va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de vinti-huit de febrer de mil nou-cents noranta-sis, havent-se inserit edictes en el Butlletí
Oficial de la província núm. 75 corresponent al dia 28 de març de 1.996.

