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ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL PLE DEL CONSELL
AGRARI MUNICIPAL, CELEBRADA EL DIA 13 DE FEBRER DE 2012
(Sessió 1/2012)
A Benimodo, a tretze de febrer de dos mil dotze, essent les vint hores, es
reuneixen, a la sala de juntes de la Casa Consistorial, els següents membres, a
efectes de constituir el 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, 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, per AVA i JOSÉ CORTÉS CLARIANA,
com a assessor, designat per l’Alcaldia.
Excusen la seua absència SERGIO TORMOS FERRER, en representació
d’UGT, RAFAEL MARTÍNEZ ESCOMS, en representació d’AVA i MANUEL
BERTÍ PUIG, en representació de la Unió.
Presideix la sessió FRANCISCO TERUEL MACHÍ, amb l’assistència de
Mª ELENA MENDOZA MIRAVALLS, funcionària municipal que actua com a
secretària d’esta sessió.
1.-CONSTITUCIÓ DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL.
De conformitat amb el Reglament d’Organització i Funcionament del
Consell Agrari i les Resolucions de l’Alcaldia de data 09-09-11 i 21-10-11,
queda constituït el Consell Agrari Municipal en els termes establerts a les
esmentades Resolucions.
2.- ELECCIÓ DE VICEPRESIDENT.
El Sr. Alcalde proposa Josepa Ocheda Tortosa com a vicepresidenta del
Consell Agrari.
S’aprova per unanimitat.
3.- CONSTITUCIÓ COMISSIÓ TÈCNICA D’ARBITRATGE.
Seguidament, es procedeix a la constitució de la Comissió Tècnica
d’Arbitratge, que haurà d’estar formada entre 3 i 5 membres.
La Sra. Ocheda proposa Manuel Bertí Puig com a membre de la Comissió
Tècnica d’Arbitratge.
A continuació, prèvia la deliberació entre els membres presents, s’acorda,
per unanimitat, constituir la Comissió Tècnica d’Arbitratge, que estarà formada
pels següents membres:
Vicepresident: Rafael Martínez Fluxá.
Vocals: Vicente Lorente Martínez i Manuel Bertí Puig.
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4.- SOL·LICITUDS PENDENTS.
El Sr. Alcalde comença este punt de l’ordre del dia fent un resum de les
sol·licituds pendents de resoldre, que són:


1/2011 Vicente Miravalls Martínez, propietari de la parcel·la 126 del
polígon 1. Exposa que el propietari de la parcel·la col·lindant ha
modificat la posició inicial de la fita uns 20 metres cap al nord.



2/2011 Mª Ángeles Puig Rocher, propietària de la parcel·la 42 del
polígon 14. Té sol·licitada llicència d'obres per a col·locar un vallat.
Sol·licita al Consell Agrari que es determinen els límits de la seua
parcel·la.



3/2011 Vicente Hervás Vanaclocha, propietari de la parcel·la 29 del
polígon 10. Comunica que el propietari de la parcel·la 139, Salvador
Hervás Ginesta, té una planta corredera i més arbres que invadeixen la
seua propietat.



4/2011 Andrés Vallés Granero, propietari de la parcel·la 197 del polígon
16. Exposa que el veí del camp de dalt ha tapat la sèquia al pas pel seu
camp i impedeix que esta circule fins a la seua propietat, sol·licitant que
es comprove la situació i que es procedisca a comunicar al propietari que
reconstruisca la sèquia i totes les infraestructures necessàries per poder
regar a manta.



5/2011 José Escoms Monzó, propietari de la parcel·la 158 del polígon 8.
Exposa que el veí de la caseta del costat, Felipe Vázquez Sánchez, ha
cremat llenya, cremant-li una tira d'arbres lindant i algunes gomes de reg
a goteig. Sol·licita que es faça pel Consell Agrari una valoració estimada
dels danys.
La parcel·la 158 linda, entre altres, amb les parcel·les 155 i 193. El
propietari de la parcel·la 193 és Felipe Vázquez Sánchez i segons informe
de la Policia Local, a esta parcel·la s’havien tallat uns tarongers i
s’havien dipositat sobre la sèquia a la parcel·la 155 (sense cultiu), on
segons les fotografies que acompanyen els informes, es poden observar
restes de crema.
Es passa la sol·licitud al Consell Agrari per a la valoració dels danys
ocasionats als arbres i gomes de reg a goteig.
Per altra part, l’Ajuntament li envia al denunciant ofici en el què li
comunica la possibilitat d’incoar expedient sancionador al propietari del
camp on s’ha fet la crema de restes agrícoles, per no tindre la
corresponent llicència municipal, essent necessari que procedisca a
ratificar davant la Secretaria General de l’Ajuntament la denúncia
presentada, no havent-se ratificat a dia de hui.
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7/2011 Antonio Cruz Pérez. Sol·licita poder pasturar el seu ramat
d'ovelles pel camí Xàtiva i voltants.
En quant a esta sol·licitud, la Sra Armengol fa constar que el camí Xàtiva
és una via pecuària.



10/2011 Carmen Machí Ortiz. Denúncia que han desaparegut els límits
entre la parcel·la 252 del polígon 15 de la seua propietat i de la parcel·la
251, propietat de Benilde Tortosa Tormos i que els seus propietaris estan
utilitzant la servitud sense haver procedit al seu pagament. Sol·licita que
la Comissió Tècnica d’Arbitratge resolga els problemes plantejats.
La Comissió Tècnica d’Arbitratge ha efectuat diverses visites a estes
parcel·les per tal de solucionar el problema; no obstant, segons este escrit
no s’ha arribat a cap acord entre els propietaris.



11/2011 Mª Carmen Rocher Martínez. Reclama que degut a les obres de
reg a goteig, la parcel·la 4 del polígon 15 de la seua propietat, té el
desaigüe tapat degut a la terra acumulada. Sol·licita que es reparen els
desperfectes i la retirada de la terra.
El 14 de març de 2009 es personaren a la parcel·la en qüestió els
membres de la Comissió Tècnica d’Arbritratge, podent comprovar que
efectivament els desperfectes produïts a la parcel·la de referència havien
sigut provocats per l’empresa encarregada de la instal·lació de reg a
goteig, i es van concedir quinze dies, per a procedir a la reparació dels
desperfectes ocasionats. No obstant no s’ha retirat la terra i la
interessada ha tornat a fer la petició.



12/2011 Víctor Vanaclocha Hervás. Esta sol·licitud fa referència a la
presentada en data 18-10-10.
Exposa que és propietari de la parcel·la 68 del polígon 6, partida Pouet i
que el veí de la parcel·la 67, José Antonio Chover Ortega, va col·locar
unes voreres (bordillos) que estan actualment voltejats i que agafen part
del terreny de la seua parcel·la. Sol·licita que es tornen a colocar estes
voreres fora de la seua propietat.
Es va efectuar visita per la Comissió d’Arbitratge el mateix dia de la
presentació de la primera sol·licitud de data 18-10-10, amb la presència
dels dos propietaris afectats i es van marcar els límits de les dos
parcel·les, concedint al propietari de la parcel·la 67 un termini d’un mes
per a que procedirà a retirar les voreres d’on es trobaven i a tornar-les a
colocar en el lloc estipulat.



7/2010 Antonio Machí Ferrer. Exposa que s’havia reconstruït un marge
en un camp propietat d’ell, situat a la partida Missana i no s’havia
reconstruït al lloc inicial, envaint terreny de la seua propietat.
Averiguada la parcel·la afectada, es tracta de la parcel·la 69 del polígon
15.
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El propietari de l’altra parcel·la (70), és José Antonio Martínez Usina.
Es van avisar als dos propietaris en la última visita efectuada per la
Comissió d’Arbitratge però el sol·licitant no va poder assistir i finalment
es quedà pendent.
Se sol·licita que pel Consell Agrari s’analitze si es correcte el lloc on s’ha
reconstruït el marge.


1/2012 Vicente Miravalls Martínez, propietari de la parcel·la 126 del
polígon 1. Fa referència a la sol·licitud efectuada en el 2011 sobre
modificació de la posició inicial de la fita (1/2011).
El Sr Martínez Fluxá proposa fixar, com a dia de visita de la
Comissió Tècnica d’Arbitratge, dilluns; i també que els membres de la
Comissió puguen utilitzar la furgoneta municipal per al desplaçament o
bé, percebre una quantia simbòlica.
El Sr Alcalde explica, en este punt de l’ordre del dia, que s’ha
firmat recentment el conveni entre el President de la Comunitat de
Regants, José Puig i la Consellera d’Agricultura, Maritina Hernández, el
conveni d’electrificació de reg a goteig del Pou de Sant Felip.
Seguidament, passa a fer un detall dels camins que l’Ajuntament té
previst reparar, entre ells el camí Ressalany, fent constar el compromís per
part de la Conselleria d’Agricultura.
Per altra banda, dóna compte de la moció que s’ha subscrit pels tres
portaveus municipals, rebutjant la construcció de l’abocador al terme de
Guadassuar.
La Sra. Ocheda fa una breu exposició, en la què dóna a conèixer la
superfície de l’esmentat abocador, equivalent a catorze camps de futbol,
exposant que l’estudi no està complet.
Continua l’Alcaldia la seua intervenció, informant que la
Conselleria i la Diputació tenen un 42 per cent dels vots i que els
municipis grans han votat a favor.
El Consell queda enterat.
5.- INFORME PRESSUPOST 2012.
El Sr. Alcalde exposa que sempre hi ha hagut una partida del
Pressupost destinada a ajudes per a al reg per goteig, i que ara
pràcticament està ja tot el terme instal·lat, i que l’import destinat a
enguany ascendeix a la quantia total de 4.000.- euros.
Dóna compte, així mateix, de la subvenció del Pla de Camins
Rurals (PCR) per al 2012, per import de 40.000 euros i que l’Ajuntament
sol·licitarà les subvencions d’EMCORP I PAMER.
Intervé el Sr. Cortés Clariana per explicar que està previst fer
contractes de duració de 15 dies en lloc d’un mes, per tal de contractar
més gent.
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6.- PRECS I PREGUNTES.
La Sra. Ocheda exposa que el camí Tous, en concret el tram que va
des del Molí de Vent fins el camí Xàtiva, està en molt males condicions.
El Sr. Cortés contesta que quan arribe la subvenció del Pla de
Camins Rurals, es procedirà a la seua reparació.
I no havent més assumptes que tractar s’alça la sessió pel Sr.
President, Francisco Teruel Machí, essent les vint-i-una hores i quinze
minuts, de la qual cosa, com a Secretària, certifique.
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

