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En Vicent Selva, Portaveu del Grup Municipal de 
que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau,

En el context actual de globalització econòmica, que consistix bàsicament en la lliure 
circulació de capitals, béns i productes a escala mundial, veiem com els productes que consumim 
venen cada cop de llocs més diversos i llunyans. L
que cada cop sigui més complicat trobar productes de proximitat, de qualitat i a un preu competitiu 
en el mercat valencià i crevillentí. Alhora això fa que es
al mínim cost, deixant en segon terme la qualitat i els beneficis per a la salut d'estos productes. 
Això també fa que cada cop s'utilitzen més adobs, fertilitzants i productes químics, tant preventius 
com de control i eliminació de plagues, dels que no en sabem, enc
l'organisme humà, l'animal o els vegetals. Tot això és per poder competir amb països on la mà 
d'obra és més barata i on els controls de sanitat i qualitat són molt menys estrictes. A més, l'elevat 
preu de la terra per a l'activitat agrària dificulta la incorporació de joves agricultors i l'ampliació de 
conreus. Esta proposta és una bona oportunitat per protegir i promoure el sector primari, tant 
agrari com ramader, que pot tindre una gran importància com a eina per ajudar
crisi, en un context en el qual la desindustrialització de la nostra localitat és un fet inqüestionable. 
Alhora oferix la possibilitat de donar feina a persones aturades i apropar este món als joves. 
També ho veiem com una alternativa per
explotacions. De retruc, tot això ens permetria mantenir net l'entorn del nostre municipi, que les 
terres agrícoles no entraren en desús per jubilació de l'agricultor o bé per desinterés del propietari
i que el nostre entorn fos més difícil de maltractar i agredir. A més ens permetria garantir 
l'abastiment de productes, tant de temporada com de proximitat, el mercat local. Des del Grup 
Municipal EUPV-ERPV creiem necessari potenciar el sector primari, qu
en el passat a la nostra comarca, per tal de canviar les dinàmiques econòmiques i fomentar este 
sector perquè siga una eina més per sortir de la crisi en què ens ha abocat este capitalisme tan 
agressiu que han portat a terme les
valencià, així com les polítiques dutes a terme per part de la Unió Europea. Ens sembla molt 
important apostar per la producció ecològica o
influïxen en el desenvolupament de les plantes i animals, aprofitant al màxim els mecanismes 
naturals dels sistemes agraris. És una agricultura adaptada al medi que l'envolta i que renuncia a 
la utilització de productes químics agressius. L'obtenció d'aliments de la m
nutricional, gustativa i sanitària, és la conseqüència de treballar al costat de la natura, adaptant 
pràctiques i coneixements tradicionals als nous temps. A més, ens diferenciaria qualitativament 
dels productes que trobem actualment al merc
que això pot donar llocs de treball al poble, que pot generar noves empreses i que pot servir 
perquè tots plegats prenguem consciència de la importància d'un conreu i d'un consum 
saludables i alhora que ens sentim responsables pel nostre entorn, comerç i organisme.

 
Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

1. Creació d'un Banc de Terres de Crevillent (
finques rústiques susceptible
també d'òrgan mediador entre agricultors i ramaders i els propietaris de les terres. Això v

MOCIÓ
 

del Grup Municipal de L’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 

28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent: 

En el context actual de globalització econòmica, que consistix bàsicament en la lliure 
circulació de capitals, béns i productes a escala mundial, veiem com els productes que consumim 
venen cada cop de llocs més diversos i llunyans. L'anomenada transnacionalització

més complicat trobar productes de proximitat, de qualitat i a un preu competitiu 
en el mercat valencià i crevillentí. Alhora això fa que es vullga treure el màxim rendiment al camp 

ost, deixant en segon terme la qualitat i els beneficis per a la salut d'estos productes. 
Això també fa que cada cop s'utilitzen més adobs, fertilitzants i productes químics, tant preventius 
com de control i eliminació de plagues, dels que no en sabem, encara, els perjudicis per la terra, 
l'organisme humà, l'animal o els vegetals. Tot això és per poder competir amb països on la mà 
d'obra és més barata i on els controls de sanitat i qualitat són molt menys estrictes. A més, l'elevat 

activitat agrària dificulta la incorporació de joves agricultors i l'ampliació de 
conreus. Esta proposta és una bona oportunitat per protegir i promoure el sector primari, tant 
agrari com ramader, que pot tindre una gran importància com a eina per ajudar
crisi, en un context en el qual la desindustrialització de la nostra localitat és un fet inqüestionable. 
Alhora oferix la possibilitat de donar feina a persones aturades i apropar este món als joves. 
També ho veiem com una alternativa per a pagesos amb necessitat d'ampliar els seus conreus o 
explotacions. De retruc, tot això ens permetria mantenir net l'entorn del nostre municipi, que les 
terres agrícoles no entraren en desús per jubilació de l'agricultor o bé per desinterés del propietari
i que el nostre entorn fos més difícil de maltractar i agredir. A més ens permetria garantir 
l'abastiment de productes, tant de temporada com de proximitat, el mercat local. Des del Grup 

creiem necessari potenciar el sector primari, que tan important havia estat 
en el passat a la nostra comarca, per tal de canviar les dinàmiques econòmiques i fomentar este 
sector perquè siga una eina més per sortir de la crisi en què ens ha abocat este capitalisme tan 
agressiu que han portat a terme les polítiques tant del "gobierno español
valencià, així com les polítiques dutes a terme per part de la Unió Europea. Ens sembla molt 
important apostar per la producció ecològica o biodinámica, ja que integra tots els factors que 

el desenvolupament de les plantes i animals, aprofitant al màxim els mecanismes 
naturals dels sistemes agraris. És una agricultura adaptada al medi que l'envolta i que renuncia a 
la utilització de productes químics agressius. L'obtenció d'aliments de la m
nutricional, gustativa i sanitària, és la conseqüència de treballar al costat de la natura, adaptant 
pràctiques i coneixements tradicionals als nous temps. A més, ens diferenciaria qualitativament 
dels productes que trobem actualment al mercat provinents de terres llunyanes. Pensem també 
que això pot donar llocs de treball al poble, que pot generar noves empreses i que pot servir 
perquè tots plegats prenguem consciència de la importància d'un conreu i d'un consum 

entim responsables pel nostre entorn, comerç i organisme.

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:

Creació d'un Banc de Terres de Crevillent (BTC), com a eina per inventariar totes les terres i 
finques rústiques susceptibles de ser aprofitades i de complir la funció de banc de terres i 
també d'òrgan mediador entre agricultors i ramaders i els propietaris de les terres. Això v

MOCIÓ “Banc de terres” 

 

’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les atribucions 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 

28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 

En el context actual de globalització econòmica, que consistix bàsicament en la lliure 
circulació de capitals, béns i productes a escala mundial, veiem com els productes que consumim 

transnacionalització productiva fa 
més complicat trobar productes de proximitat, de qualitat i a un preu competitiu 

treure el màxim rendiment al camp 
ost, deixant en segon terme la qualitat i els beneficis per a la salut d'estos productes. 

Això també fa que cada cop s'utilitzen més adobs, fertilitzants i productes químics, tant preventius 
ara, els perjudicis per la terra, 

l'organisme humà, l'animal o els vegetals. Tot això és per poder competir amb països on la mà 
d'obra és més barata i on els controls de sanitat i qualitat són molt menys estrictes. A més, l'elevat 

activitat agrària dificulta la incorporació de joves agricultors i l'ampliació de 
conreus. Esta proposta és una bona oportunitat per protegir i promoure el sector primari, tant 
agrari com ramader, que pot tindre una gran importància com a eina per ajudar-nos a sortir de la 
crisi, en un context en el qual la desindustrialització de la nostra localitat és un fet inqüestionable. 
Alhora oferix la possibilitat de donar feina a persones aturades i apropar este món als joves. 

a pagesos amb necessitat d'ampliar els seus conreus o 
explotacions. De retruc, tot això ens permetria mantenir net l'entorn del nostre municipi, que les 
terres agrícoles no entraren en desús per jubilació de l'agricultor o bé per desinterés del propietari 
i que el nostre entorn fos més difícil de maltractar i agredir. A més ens permetria garantir 
l'abastiment de productes, tant de temporada com de proximitat, el mercat local. Des del Grup 

e tan important havia estat 
en el passat a la nostra comarca, per tal de canviar les dinàmiques econòmiques i fomentar este 
sector perquè siga una eina més per sortir de la crisi en què ens ha abocat este capitalisme tan 

español" com del govern 
valencià, així com les polítiques dutes a terme per part de la Unió Europea. Ens sembla molt 

, ja que integra tots els factors que 
el desenvolupament de les plantes i animals, aprofitant al màxim els mecanismes 

naturals dels sistemes agraris. És una agricultura adaptada al medi que l'envolta i que renuncia a 
la utilització de productes químics agressius. L'obtenció d'aliments de la màxima qualitat 
nutricional, gustativa i sanitària, és la conseqüència de treballar al costat de la natura, adaptant 
pràctiques i coneixements tradicionals als nous temps. A més, ens diferenciaria qualitativament 

de terres llunyanes. Pensem també 
que això pot donar llocs de treball al poble, que pot generar noves empreses i que pot servir 
perquè tots plegats prenguem consciència de la importància d'un conreu i d'un consum 

entim responsables pel nostre entorn, comerç i organisme. 

ACORDS: 

), com a eina per inventariar totes les terres i 
s de ser aprofitades i de complir la funció de banc de terres i 

també d'òrgan mediador entre agricultors i ramaders i els propietaris de les terres. Això vol 
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dir que es buscaran les terres que siguen treballades actualment, tant com aquelles que es 
cultiven però de les que no es pot garantir la seua subsistència, per poder oferir
agricultors que vulguen augmentar els seus cultius i no poden fer
vulguen començar al sector, evitant d'eixa manera l'a
 

2. La primera de les propostes ha d'anar estretament vinculada a un projecte de formació en 
noves tècniques agràries i en sistemes per aconseguir fomentar l'agricultura ecològica de 
qualitat, tant per als agricultors ja experimenta
 

3. El BTC es dotaria de la figura d'un tècnic de medi ambient, enginyer agrícola o bé un tècnic 
en agricultura ecològica, que podria ser contractat de forma total o parcial o de manera 
puntual. La seua funció tindrà com a finalitat valorar les f
si s'ha de realitzar un enfocament de cara al turisme o bé l'aprenentatge i l'educació, o per 
potenciar els actius locals.  
 

4. Per la distribució de productes: 
cooperativa de productes, participada per tots els productors interessats, per tal de facilitar 
l'arribada dels productes als consumidors. Creació d'un mercat al carrer de caràcter 
mensual per a facilitar-ne la promoció l'accés i dels productes agrícoles loc
amb la participació directa dels productors. Firma d'un conveni per tal que tots els 
productes necessaris a dependències públiques, com menjadors escolars, centres de 
majors, s'abastisquen de productes provinents dels terrenys inventariats

Vots A FAVOR  8 (PSOE - COMPROMÍS 

Vots EN CONTRA  13 (PP) 

 

dir que es buscaran les terres que siguen treballades actualment, tant com aquelles que es 
n però de les que no es pot garantir la seua subsistència, per poder oferir

agricultors que vulguen augmentar els seus cultius i no poden fer-ho, o nous agricultors que 
vulguen començar al sector, evitant d'eixa manera l'abandonament de terres i cult

La primera de les propostes ha d'anar estretament vinculada a un projecte de formació en 
noves tècniques agràries i en sistemes per aconseguir fomentar l'agricultura ecològica de 
qualitat, tant per als agricultors ja experimentats, com per a nous agricultors.

es dotaria de la figura d'un tècnic de medi ambient, enginyer agrícola o bé un tècnic 
en agricultura ecològica, que podria ser contractat de forma total o parcial o de manera 
puntual. La seua funció tindrà com a finalitat valorar les finques, buscar
si s'ha de realitzar un enfocament de cara al turisme o bé l'aprenentatge i l'educació, o per 

 

ió de productes: Assessorament jurídic, legal i econòmic per a la creació de 
operativa de productes, participada per tots els productors interessats, per tal de facilitar 

l'arribada dels productes als consumidors. Creació d'un mercat al carrer de caràcter 
ne la promoció l'accés i dels productes agrícoles loc

amb la participació directa dels productors. Firma d'un conveni per tal que tots els 
productes necessaris a dependències públiques, com menjadors escolars, centres de 
majors, s'abastisquen de productes provinents dels terrenys inventariats

Crevillent, 

COMPROMÍS - L’ESQUERRA)  

 

dir que es buscaran les terres que siguen treballades actualment, tant com aquelles que es 
n però de les que no es pot garantir la seua subsistència, per poder oferir-les a 

ho, o nous agricultors que 
bandonament de terres i cultius. 

La primera de les propostes ha d'anar estretament vinculada a un projecte de formació en 
noves tècniques agràries i en sistemes per aconseguir fomentar l'agricultura ecològica de 

agricultors. 

es dotaria de la figura d'un tècnic de medi ambient, enginyer agrícola o bé un tècnic 
en agricultura ecològica, que podria ser contractat de forma total o parcial o de manera 

inques, buscar-hi les deficiències, 
si s'ha de realitzar un enfocament de cara al turisme o bé l'aprenentatge i l'educació, o per 

Assessorament jurídic, legal i econòmic per a la creació de 
operativa de productes, participada per tots els productors interessats, per tal de facilitar 

l'arribada dels productes als consumidors. Creació d'un mercat al carrer de caràcter 
ne la promoció l'accés i dels productes agrícoles locals i ecològics, 

amb la participació directa dels productors. Firma d'un conveni per tal que tots els 
productes necessaris a dependències públiques, com menjadors escolars, centres de 
majors, s'abastisquen de productes provinents dels terrenys inventariats al BTC. 

 

Crevillent, setembre de 2011 

 

 


