
Acta Comissió Permanent Consell Alimentari 
 

 

 

Data: 25_11_2020 

 

Lloc: Telemàtica 

 

Hora d’inici: 16.10 

Relació de entitats de la Comissió Permanent assistents a la reunió 

Entitat Titular Suplent 

Presidència del CALM (Regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta) ☐ ☐ 

Vicepresidència CALM_ (PROAVA) ☒ ☐ 

Grup municipal PP ☒ ☐ 

Grup Municipal Compromís /Ciutadans ☒ ☐ 

Grup Municipal Ciutadans ☒ ☐ 

Grup Municipal PSOE-PSPV ☒ ☐ 

Grup Municipal VOX ☒ ☐ 

Secció d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta ☒ ☐ 

Secció de Promoció de la Salut ☒ ☐ 

Delegació de Comerç ☐ ☐ 

Federació de veïns i veïnes de València ☒ ☐ 

Consell Agrari Municipal ☐ ☐ 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ☐ ☐ 

Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica 

☐ ☐ 

Justícia Alimentaria ☒ ☐ 

Per l’Horta ☒ ☐ 

Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià ☒ ☐ 

Cruz Roja Española_Asamblea Local València ☒ ☐ 

Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional ☒ ☐ 

Federació de Empresas Agroalimentàries de la CV ☒ ☐ 

Unió de Consumidors de València ☐ ☐ 

La Unió de Llauradors i Ramaders ☐ ☐ 

Comunitat de Pescadors del Palmar ☐ ☐ 
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Comprovació relació de membres de la Comissió Permanent per verificar que existeix 

Quòrum 

☒Si 

☐No 

Aprovació acta anterior Comissió Permanent  

☒Si 

☐No 

Observacions:  

 

Temes de la reunió previstos en l’Ordre del Dia 

 

1. Proposta de Per l'Horta per a l'impuls dels mercats i la posada en marxa del Consell de 

l'Horta. 

Observacions 

Per l'Horta, com a entitat impulsora del text original que inclou les dues propostes, manifesta 

el seu vistiplau a les modificacions elaborades per la Universitat Politècnica de València al text 

original de les propostes. 

Es reitera la necessitat que els mercats que es disposen estiguen dirigits al producte de 

proximitat i es vetle sempre pel compliment de les normatives tècnic-sanitàries. 

Acords. 

S'aprova per consens en la Comissió Permanent elevar al Ple Municipal les dues propostes amb 

les modificacions presentades per la Universitat Politècnica de València. 

El Grup Municipal Partit Popular puntualitza que està d'acord amb les dues propostes, però no 

amb l'ampliació de les Tires de Comptar en els mercats de Districte, és últim aspecte recollit en 

la proposta 1. 

 

 

  

Colegio Oficial de Diestistas Nutricionistas de la CV-CODINUCOVA ☒  

Universitat Politècnica de València ☒  
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Observacions fora de l’Ordre del dia 

 

No hi ha observacions fora de l'ordre del dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


