EXTRACTE d'acords presos pel
PLE DE L'AJUNTAMENT
Acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent del ple de l'ajuntament corresponent al dia
31 de març de 2011
ACORDS
1.

RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ.

Vist l' article 79, paràgraf 2º del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s' aprova el
Reglament d' Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Sr. Alcalde
sotmet a votació del Ple el caràcter urgent de la present sessió, ratificant-se aquest caràcter per
unanimitat.
2.

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 09 DE MARÇ DE 2011.

Sotmesa l'aprovació de l'acta del dia 09 de març de 2011 a votació pel Sr. Alcalde, el Ple de
l’Ajuntament per unanimitat dels membres presents ACORDA :
Aprovar l'acta de la sessió del dia 09 de març de 2011.
3.
INICI EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ
“URBANITZACIÓ ÀMBIT CENTRE ILLES 39-40”.

DE

L’OBRA

Sotmesa la proposta a votació pel Sr.Alcalde, el Ple de l’Ajuntament per MAJORIA
ABSOLUTA dels presents, ACORDA :
PRIMER.
39-40.

Iniciar l’expedient de contractació de les obres d’urbanització àmbit Centre Illes

SEGON.
Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars per a procedir
mitjançant procediment obert i tramitació ordinaria a la contractació de l' execució de l' obra
“URBANITZACIÓ ÀMBIT CENTRE ILLES 39-40”.
TERCER.
respecte.

Procedir a la publicació d'aquesta licitació tot d'acord amb la legislació vigent al

4.

IMPLANTACIÓ DE LA GUIA CONTROL DE LA MERCADERIA AGRÍCOLA.

Sotmesa la proposta a votació pel Sr. Alcalde, el Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels
presents, ACORDA :
PRIMER.
L’Ajuntament de Bellreguard, tenint en compte el que disposa la Llei Orgànica
1/1992, Llei 21/1992 i Decret del Govern Valencià 182/1995 i fent ús de les seues competències,
estableix la implantació en el seu territori del document denominat “Guia control de mercaderia
agrícola”, tot això sense perjudici de les disposicions que es pogueren dictar després de la firma
del conveni pendent de formalitzar entre les diferents administracions a què s'ha fet referència
amb anterioritat i sobre la matèria que ens ocupa. El document, que es podrà retirar en les
Oficines de la Policia Local, a les que podran afegir-se altres llocs que es consideraren oportuns,
es del següent tenor literal:
Guia control de mercaderia agrícola
A.- Dades del propietari o productor
Cognoms i nom
Denominació social
NIF o CIF

Teléfon

Domicili

Localitat
B.- Dades de la parcel·la i mercaderia
Partida
Polígon

Municipi
Superfície

Producte

Varietat

Parcel·la
Quantitat

C.- Dades del transportista o persona autoritzada al transport de la fruita
Cognoms i nom
NIF o CIF

Teléfon

Domicilio

Localitat

Vehicle i marca

Matrícula

D.- Dades del comerç, societat, entitat compradora o receptora
Cognoms i nom
Denominació social
NIF o CIF

Teléfon

Domicilio

Localitat

Destinació de la
mercaderia
Data

Firma propietari o productor

Firma transportista o autoritzat

E.- Dades de recepció del producte en punt de destinació descrit en apartat anterior
Quantitat rebuda
Producte
Varietat

Data entrada

Hora entrada

Vehicle i marca

Matrícula

Transportista

NIF o CIF

Observacions:
Nom Recepcionista

Firma recepcionista

Segon.- La “Guia control de la mercaderia agrícola” tindrà la consideració de comprovant de la
legítima procedència de la fruita transportada i en conseqüència, haurà de ser exhibida en
qualsevol moment del transport o recepció de la mateixa, a requeriment de les forces de seguretat
de l'estat, policia local o qualsevol agent de l'autoritat.
Tercer.- Per tal com està referida a la fruita transportada en el moment del propi transport o
recepció, se li estableix una validesa diària, és a dir, que expira el mateix dia de la seua expedició
i després de la seua recepció en el comerç o magatzem, el qual serà dipositari últim de dita guia,
per la qual cosa haurà de fer-se una diligència per cada transport al magatzem o lloc de recepció.
El seu valor a partir d'este últim pas, serà de mer comprovant per a les inspeccions que es
pogueren efectuar respecte del comerç o magatzem receptor, ja que suposar-li una major validesa
de dies, es considera que podria generar la picaresca que amb una sola guia, es transportara i
emmagatzemara fruita de forma il·lícita, fi que no és el que es pretén, lògicament, aconseguir
amb aquesta mesura i que no és un altre que previndre, d'una banda, els robatoris o apropiacions
indegudes en el sector agrari i d'una altra, evitar comportaments il·lícits.
Quart.- La citada “Guia control de la mercaderia agrícola” serà exigible quan l'agricultor
necessite cedir o transportar la fruita per a altres usos en què no existisca una transacció
econòmica anterior a això pel mig, ja que als agricultors que venen la fruita a comerços
degudament autoritzats o tenen un contracte amb cooperatives, no els serà exigida la “Guia”, ja
que estes empreses ja utilitzen albarans i altres documents de transport autoritzat que aporten les
dades necessàries. No obstant això i a falta dels mateixos, sí que els serà exigida la “Guia”.
Cinqué.- En el cas de retenció del que transporta presumptament de forma il·lícita, les Forces i

Cossos de Seguretat, podran dipositar la fruita intervinguda en el magatzem agrícola municipal,
durant el temps prudencial que considere convenient la força actuant en relació amb l'estat de la
fruita agarrada, realitzant-se mentrestant les diligències pertinents tendents a identificar l'amo
legítim de la fruita, el qual retirarà la mateixa o decidirà la seua destinació. Cas de no
aconseguir-se la identificació del propietari legítim de la mercaderia, podrà destinar-se la fruita
agarrada a pal·liar necessitats socials de menjadors socials, asils, etc.
Sisé.- S' estableixen tres nivells de qualificació i sanció en el supòsit d'aprensió de fruita de
procedència, transport o recepció presumptament il·lícits:
- Cas lleu: aprensió de cítrics entre 0 i 50 quilos.- sanció de 6,01 a 60,10 euros.
- Cas greu: aprensió de cítrics entre 51 i 500 quilos.- sanció de 60,10 a 180,30 euros.
- Cas molt greu: aprensió de més de 500 quilos.- sanció de 180,30 a 450,76 euros.
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