AJUNTAMENT DE BENIMODO
PLAÇA MAJOR,1 46291 BENIMODO (VALENCIA) TEL. 96 253 06 06 FAX. 96 299 34 96 e-mail: benimodo_ofi@gva.es CIF: P-46-06300-D

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL,
CELEBRADA EL DIA 7 D’AGOST DE 2013
(Sessió 1/2013)

A Benimodo, a set d’agost de dos mil tretze, essent les dinou hores i trenta
minuts, es reuneixen, a la sala de juntes de la Casa Consistorial, els següents
membres, a efectes de celebrar sessió ordinària del Ple del Consell Agrari
Municipal.
Assisteixen, FRANCISCO TERUEL MACHI, Alcalde i President del Consell
Agrari; RAFAEL MARTÍNEZ FLUXÁ, Regidor del Grup Popular;
HERMELINA PUIG GALDÓN, Regidora del Grup Socialista; PAU
ARMENGOL MACHÍ, Regidora de l’Agrupació d’Esquerres de Benimodo;
JOSEPA OCHEDA TORTOSA i MANUEL BERTÍ PUIG, per la Unió de
Llauradors-COAG; JOSÉ PUIG MIRAVALLS, per la Comunitat de Regants
del Canal Xúquer-Túria; MIGUEL ÁNGEL VEGAS CARDONA, per la
Cooperativa Agrícola “Sant Felip Benici”, VICENTE LORENTE MARTÍNEZ
i RAFAEL MARTÍNEZ ESCOMS, en representació d’AVA;
Excusen la seua absència SERGIO TORMOS FERRER i JOSÉ CORTÉS
CLARIANA.
Presideix la sessió FRANCISCO TERUEL MACHÍ, amb l’assistència de Mª
ELENA MENDOZA MIRAVALLS, funcionària municipal que actua com a
secretària de la sessió.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El Sr. Alcalde inicia la sessió, preguntant si algun membre del Consell havia de
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de data
22 de novembre de 2012, que havia segut distribuïda amb anterioritat a la
convocatòria d’aquesta sessió, quedant aprovada per unanimitat dels membres
presents.

AJUNTAMENT DE BENIMODO
PLAÇA MAJOR,1 46291 BENIMODO (VALENCIA) TEL. 96 253 06 06 FAX. 96 299 34 96 e-mail: benimodo_ofi@gva.es CIF: P-46-06300-D

Abans de començar l’ordre del dia es tracta el tema de la cantera i de les tones
que es permeten per als camions, atès que és un tema que va eixir al Ple i
l’alcalde explica que l’ordenança es fa fer exclusivament per als camions de la
Cantera i que proposa revisar si és massa poc.
També manifesta que la idea de l’Ajuntament és no extraure més i que pareix ser
s’està començant a extraure pel terme de Tous.
Comenta que Lafarge ha presentant un recurs el dia 2 d’agost i que com aquest
mes és inhàbil, a partir del dia 1 de setembre s’iniciarà el termini per a resoldre.
I continua, en quant al tema de la reforestació, dient que l’empresa no està
conforme.
Pepa Ocheda manifesta que qui pot obligar-los a efectuar la reforestació és la
Generalitat i la Conselleria.

2.- SITUACIÓ DELS ROBATORIS ALS CAMPS
L’alcalde informa que cada mes es reuneixen el capità de la guàrdia civil, el
tinent de la guàrdia civil, el Comissari de Policia Nacional i diversos alcaldes, per
a tractar el tema dels robatoris al camp i explica que en l’època estival la majoria
dels efectius estan destinats a les platges i que finalitzada aquesta època tornaran
els controls amb cavalls.
El Consell queda enterat.

3.- INFORME DELS INCENDIS OCURREGUTS I PREVENCIÓ
L’alcalde dóna compte del número d’incendis registrats (4 en total) i de l’informe
emés al respecte per la policia local i al mateix temps explica que per part de
l’ajuntament s’han remés les cartes als propietaris que tenen els seus camps amb
brossa, segons el llistat facilitat per la Comunitat de Regants, que per primera
volta abarca totes les comunitats, atés que fins enguany només es facilitava per la
comunitat Xúquer-Túria.
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Pepa Ocheda explica que la majoria dels propietaris solen fer cas i efectuen la
neteja del camp.
Rafa Fluxá pregunta qui paga els bombers i l’alcalde explica que cas que fóra
causat pel propietari, li correspondria pagar les despeses al mateix, sempre que hi
haja denúncia i que cas de pillar algú provocant l’incendi també li correspondria
el pagament als bombers.
Sobre la possibilitat de que l’incendi fóra provocat pels operaris de la neteja de
camins fa constar que aquestos no havien arribat encara a la zona on tingué lloc
l’incendi, a més que finalitzaren les tasques a les 13.00 hores i el foc començà a
les 15.30 hores.
El Consell queda enterat.

4.- ACTUACIONS FRONT A LA PLAGA DE MOSQUITS AL CAMP
L’alcalde informa que s’estan rebent moltes reclamacions per l’existència de
mosquits i mosca negra, sobretot als pobles arrimats a rius i que no és un tema
exclusiu de la nostra Comunitat, sinó també de la Ribera de l’Ebre.
Continua explicant que l’avioneta no passa perquè contamina més que
l’eficiència en el tractament de la plaga.
La Conselleria de Sanitat tira una espècie de fong que mata les larves però fa
falta l’autorització de la Confederació Hidrogràfica.
Pepa Ocheda comenta que hi han mosquits on hi ha aigua estancada i que mai hi
ha hagut una plaga com la d’enguany, explicant que segons Sanitat, la picadura
del mosquit no és tan greu com la de la mosca negra, ja que, a diferència
d’aquesta, pica de forma superficial; però en el cas de la mosca pot transmetre
malalties.
L’alcalde explica que a Alzira existeixen moltes basses no autoritzades i que la
solució es l’ús de plaguicides. En el cas d’Algemesí, l’Ajuntament està repartint
un tríptic en el què s’explica què s’ha de fer per a evitar la mosca negra i que es
pot veure a la web municipal.
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L’alcalde recorda que és obligatori portar un registre de productes amb què es
tracten els jardins.
Pepa Ocheda proposa dirigir un escrit a la Conselleria d’Agricultura per a que la
gent estiga informada i poder fer actuacions per a la prevenció.
Miguel Ángel Vegas pregunta si es neteja el paratge dels Ullals i l’alcalde li
informa que vingué una brigada de VAERSA, ja que la Confederació
Hidrogràfica de Xúquer diu que no té pressupost, però les tasques que feren van
ser principalment la de llevar les canyes, no la brossa.
L’alcalde demana parèixer sobre si esperem a les actuacions de la Mancomunitat
o s’envia escrit a la Conselleria.
Pepa Ocheda fa constar que és de l’opinió d’enviar l’escrit i agilitzar la busca de
solucions.
El Consell queda enterat.

5.- PROBLEMÀTICA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANI (CERATITIS
CAPITATA)
Pren la paraula a Rafa Fluxá per a comentar que mentre els kakis es tracten
contra la mosca del Mediterrani, existeixen al terme altres varietats com poden
ser les figueres i els noguers, entre altres, que també representen un focus
d’infecció.
Pepa Ocheda proposa que s’avisen als propietaris d’aquests espècies, per a que
tracten estos arbres per tal de no perjudicar altres cultius.
El Consell queda enterat.

6.- CAMINS RURALS
L’alcalde dóna compte de l’informe emès per Vicent Escutia i explica sobre
plànol els camins a asfaltar, fent constar que el projecte podria experimentar
alguna modificació.
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S’incorpora en aquest punt de l’orde del dia Manolo Bertí.
Pepe Puig comenta que el camí Tous i Alteró de Ferrer són els més deficients.
Pepa Ocheda fa saber que la Comunitat de Regants ha asfaltar un tros del camí
Alberic.
L’alcalde explica que ha eixit un Pla de Camins Rurals de la Diputació què
segurament comprendrà dos anys.
El Consell queda enterat.

7.- INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D’ARBITRATGE
Rafa Fluxá dóna compte de les sol·licituds presentades, explicant que conforme
es van presentant va fent la visita a les parcel·les afectades, acompanyat per la
Policia Local i comenta que la majoria dels problemes exposats acaben al Jutjat i
que estima convenient l’aprovació d’una taxa reguladora d’aquestes
intervencions.
Manolo Bertí afirma que requereix molta dedicació resoldre les mateixes.
Continua Rafa Fluxá explicant la sol·licitud referent a la caseta dels coloms, que
es troba en Fiscalia com a conseqüència de les obres realitzades sense llicència.
En quant a la sol·licitud de Vicent Miravalls, Pepa Ocheda proposa contestar-li
que no és competència de la Comissió Tècnica i que correspon al Jutjat.
L’alcalde també comenta la sol·licitud efectuada per Andreu Pilsa, què requereix
la neteja d’un camp de 15 fanecades que limita amb el d’ell i que pertany a
Vicent Hervás Bonet.
En quant a la sol·licitud de Felipe Vázquez, comenta que en l’última visita
efectuada pareixia que havia arribat a un acord amb el confrontant, Pepe Escoms,
propietari de l’altre camp però que al final l’assumpte s’ha portat al Jutjat.
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Rafa Fluxá comenta també la sol·licitud de Mª Carmen Rocher, sobre el
problema que té amb el veí, per acumulació d’aigua ja que la rampa es troba a un
nivell més alt.
El Consell queda enterat.

8.- PRECS I PREGUNTES
L’alcalde comenta que Enrique Rocher ha posat en coneixement de l’Ajuntament
que hi ha una manada de gossos que li rosseguen les gomes de goteig.
Vicent Lorente comenta que hui ha vist els referits gossos dins del Canal XúquerTúria.
Pepa proposa cridar a Gossos Alpe si es tracta de gossos abandonats.
Manolo Bertí pregunta quina gestió s’hauria de fer per a la creació d’una
ordenança que regule la taxa per la intervenció del Consell Agrari i l’alcalde li
explica que es requereix la tramitació de l’expedient i la posterior aprovació pel
Ple Municipal.
Pepe Puig informa que l’obra de reg a goteig del Pou de Sant Felip està quasi
acabada i que la setmana que ve començaran a regar.
Pepa Ocheda pregunta si regaran junts i Pepe Puig contesta que una zona d’una
bassa i l’altra zona de l’altra bassa.

I no havent més assumptes que tractar s’alça la sessió pel Sr. President, Francisco
Teruel Machí, essent les vint-i-una hores i trenta minuts, de la qual cosa, com a
Secretària, certifique.
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

