Ajuntament de Rossell

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2017/3

El ple

Ordinària

Data

12 / de juny / 2017

Durada

Des de les 21:30 fins a les 23:00 hores

Lloc

SALÓ DE PLENS

Presidida per

EVARISTO MARTI VILARO

Secretari

Jesús Castell Albiol

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

40915357J

ANDRÉS CABALLER VIVES

SÍ

20478540F

CARLOS BELLES ROCA

SÍ

18950642E

ERNESTO SANTIAGO SERRET BENITO

SÍ

40916905C

EVARISTO MARTI VILARO

SÍ

73395241X

HUGO DOMINGUEZ MUÑOZ

NO

73385416Y

JOSE ANTONIO VILARO QUEROL

SÍ

47827596Q

LAIA FONOLLOSA VIOLA

SÍ

73389132L

MERÇE PLA PRADES

NO

73389115W

MOISES VILARO MICHAVILA

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. HUGO DOMINGUEZ MUÑOZ:
«MOTIUS DE TREBALL»
1. MERÇE PLA PRADES:
«MOTIUS DE TREBALL»
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Tipus de convocatòria

Número : 2017-0003 Data : 25/09/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

EVARISTO MARTI VILARO ( 2 de 2 )
Alcalde - President
Data Signatura : 25/09/2017
HASH: f3a393dd2da7b244b9726ccc7f6686ee

Jesús Castell Albiol ( 1 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 25/09/2017
HASH: 266b871110c53ee9f88d481fd79764f5

ACTA

Ajuntament de Rossell
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

S'adona de les següents Actes de cessió de porció de terreny per a ocupació vial
públic (camí)
ACTA DE CESIÓN DE PORCIÓN DE TERRENO
PARA OCUPACIÓN VIAL PÚBLICO (CAMINO)
Los intervinientes, D. SANTIAGO BALAGUÉ MARTÍ, D.N.I. 40091980-J,
propietario de parcela y D. EVARISTO MARTI VILARÓ, D.N.I. 40916905-C, Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Rossell.
Reconocida la capacidad legal de los intervinientes en este acto y en cumplimiento
de lo dispuesto en los preceptos legales,
EXPONEN:
PRIMERO.- Que D. SANTIAGO BALAGUÉ MARTÍ, es propietario del inmueble sito
en POLIGONO 5, PARCELA 98. PLANAS, correspondiendo a la finca con núm. de
referencia catastral 12096A005000980000FQ, del término municipal de Rossell, la cual
cuenta con una extensión de terreno, según lectura gráfica catastral, de siete mil
ochocientos setenta y un metros cuadrados (7.871 m2).
SEGUNDO.- Que de dicha parcela interesa segregar una extensión, más abajo
descrita, para la apertura de un vial público (camino).
TERCERO.- El propietario D. SANTIAGO BALAGUÉ MARTÍ, C E D E , con fecha
03.05.2017, gratuitamente al Ayuntamiento de Rossell la citada extensión de terreno con
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Proposta d'aprovació d'Actes de cessió de porció de terreny per a
ocupació de vial públic (camí)

ACTA DEL PLE

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Número : 2017-0003 Data : 25/09/2017

Vista l'acta de la sessió de data 05.04.2017 es aprovada per unanimitat.

Ajuntament de Rossell
destino a vial publico (camino).
CUARTO.- El Ayuntamiento de Rossell, representado por su Alcalde Presidente D.
EVARISTO MARTÍ VILARÓ, A C E P T A, la cesión de la porción de terreno señalado,
aportándose croquis de emplazamiento y relación de coordenadas UTM, que quedará
unido a la presente acta:
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO CEDIDO CON DESTINO A VIAL PÚBLICO

ACTA DE CESIÓN DE PORCIÓN DE TERRENO
PARA OCUPACIÓN VIAL PÚBLICO (CAMINO)
Los intervinientes, D. ANGEL CERVERA ALBELLA, D.N.I. 77880774-Z, propietario
de parcela y D. EVARISTO MARTI VILARÓ, D.N.I. 40916905-C, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Rossell.
Reconocida la capacidad legal de los intervinientes en este acto y en cumplimiento
de lo dispuesto en los preceptos legales,

ACTA DEL PLE

_________________________________________________________________________
________________________________

Número : 2017-0003 Data : 25/09/2017

Terreno no urbanizable común del término de Rossell, POLIGONO 5, PARCELA
354. PLANAS, de superficie igual a mil doscientos cincuenta y nueve metros cuadrados
(1.259 m2) para la apertura de un vial público (camino).
Es parte segregada de la finca matriz, de referencia catastral, nº
12096A005000980000FQ .
No cuenta la porción de parcela segregada con edificación ni construcción alguna.

PRIMERO.- Que D. . ANGEL CERVERA ALBELLA, es propietario/a del inmueble
sito en POLIGONO 5, PARCELA 354. PLANAS, correspondiendo a la finca con núm. de
referencia catastral 12096A005003540000FQ, del Término municipal de Rossell, la cual
cuenta con una extensión de terreno, según lectura gráfica catastral, de diecinueve mil
setecientos cuarenta metros cuadrados (19.740 m2).
SEGUNDO.- Que de dicha parcela interesa segregar una extensión, más abajo
descrita, para la apertura de un vial público (camino).
TERCERO.- El propietario D. . ANGEL CERVERA ALBELLA, C E D E , con fecha
03.05.2017, gratuitamente al Ayuntamiento de Rossell la citada extensión de terreno con
destino a vial público (camino).
CUARTO.- El Ayuntamiento de Rossell, representado por su Alcalde Presidente D.
EVARISTO MARTÍ VILARÓ, A C E P T A, la cesión de la porción de terreno señalado,
aportándose croquis de emplazamiento y relación de coordenadas UTM, que quedará
unido a la presente acta:
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO CEDIDO CON DESTINO A VIAL PÚBLICO

Codi Validació: 5KTY2YREE7CXF3RZDYC6X9AMQ | Verificació: http://rossell.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 9

EXPONEN:

Ajuntament de Rossell
Terreno no urbanizable común, el término de Rossell, POLIGONO 5, PARCELA 354.
PLANAS, de superficie igual a mil setecientos ochenta y cuatro metros cuadrados (1.784 m2)
para la apertura de un vial público(camino).
Es parte segregada de la finca matriz, de referencia catastral, nº
12096A005003540000FQ .
No cuenta la porción de parcela segregada con edificación ni construcción alguna.

Despeses i pagaments

ACTA DEL PLE

Per motius de tramitació ambiental de l'expedient es deixa sense efecte aquest
punt del dia
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Proposta d'aprovació definitiva de la modificació nº 5 de les NN.SS. i de
planejament municipal de Rossell

Número : 2017-0003 Data : 25/09/2017

La
Corporació
per
unanimitat
acorda:
1º
Aprovar
les
referides
actes.
2º Remetre a la Gerència Territorial del Cadastre de Castelló, el referit acord per a
la seva modificació.

Ajuntament de Rossell
Havent donat compte de les factures que a continuació es relacionen, la Corporació

QUANTITAT

4 COLORS

323

565,67 €

AGUSTI QUEROL

446

1.177,61 €

AGUSTI QUEROL

447

1.749,85 €

AGUSTI QUEROL

448

2.311,74 €

ANDRES VILARO

413

48,40 €

ANDRES VILARO

415

254,10 €

ASOCIACION MAESTRAT TV

504

605,00 €

CANAL MAESTRAT, S.L.

361

217,80 €

CHRISVIMA, S.L.

376

399,30 €

COMERCIAL AGRICOLA SERGIO TOLOS, S.L.

316

702,90 €

COMERCIAL AGRICOLA SERGIO TOLOS, S.L.

594

667,26 €

COMERCIAL MUÑOZ

351

109,51 €

COMUNICACIONS DELS PORTS, S.A.

457

290,40 €

CONSULTORIA QUEROL

564

242,00 €

CONSULTORIA QUEROL

445

197,23 €

CONSULTORIA QUEROL

290

203,28 €

COPE VINAROS

405

121,00 €

DIEGO CARDONA CABALLER

596

292,82 €

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A.

2

266,20 €

ELCA ASCENSORES

300

87,91 €

ELCA ASCENSORES

573

87,91 €

ELCA ASCENSORES

443

87,91 €

ELS DIARIS, S.A.

299

698,50 €

ESCAYOLAS NIÑEROLA

279

23,75 €

ESPECTACLES MAESTRAT

422

5.566,00 €

FERGARCIA

331

328,72 €

FERGARCIA

618

69,14 €

HERRAIZ SISTEMES, S.A.

563

209,03 €

HERRAIZ SISTEMES, S.A.

562

20,64 €

JARDINERIA GABY, S.L.

501

36,43 €

LA DROGUERIA

332

64,95 €

LA DROGUERIA

333

649,87 €

LA DROGUERIA

482

143,15 €

Número : 2017-0003 Data : 25/09/2017

REGISTRE ENTRADA
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EMPRESA

ACTA DEL PLE

les aprova per unanimitat:

Ajuntament de Rossell

Llicències d’obres.
Havent donat compte de les sol·licituds de llicències d'obres que
s'assenyalen, s'atorguen les següents per unanimitat:
* Pilar Fernandez Cervera, C/ Mestra Saiz, 20, pressupost: 180,00 €
* Florentin Aibar Nieto, Pda. Planas, 89, pressupost: 15.512,00 €

Aprovació, si escau, d’assumptes urgents.

16/2017 fins a 36/2017.
INFORMACIÓ DEL SR. ALCALDE
El Sr. Alcalde va donar compte dels següents temes:
Programes de Foment de l'Ocupació
El 18 d’abril va finalitzar el programa del SERVEF EMCORP que teníem contractat des de
desembre de 2016 (Feliciano).
El 25 de juny finalitzarà el programa del SERVEF SALARI JOVE que tenim contractat des de
12 de desembre 2016 (Ruben).
Per un altra banda, s’ha contractat un peó per reforçar la brigada municipal durant quatre
mesos des del 2 de maig, dins del programa PLAN DE EMPLEO 2017 de la Diputació de
Castelló (Ramon). Com sempre, es va fer el procés de selecció amb els treballadors i criteris
de selecció indicats pel SERVEF, el dia 26 d'abril.
S’han demanat dues ajudes més al SERVEF dins del programa AVALEM JOVES per tal de
poder contractar dos joves desocupats (un d’ells amb formació i l’altre sense formació)
durant 12 mesos. El jove sense formació el destinaríem a treballar a la brigada municipal i
l’altre haurem de estudiar-ho depenent dels tipus de titulats o titulades que tinguem
disponibles al poble. Han de ser joves menors de 30 anys que no estiguen treballant ni
estudiant i s’han d’inscriure presencialment al SERVEF de Vinaròs al programa de Garantia
Juvenil.
A banda d’aquestos programes de foment de l’ocupació subvencionats, durant estes
darreres setmanes també hem tret una Borsa de treball per cobrir un lloc de treball
temporal a la brigada municipal. El motiu de la creació d’aquesta borsa és la pròxima
jubilació del cap de la brigada municipal que teníem fins ara. Les bases per formar part
d’aquesta borsa de treball van ser publicades a la web municipal, eBando, etc.. Es van
presentar vuit persones i va quedar primer Paco Domínguez Forcadell, que estarà
contractar durant sis mesos.
Finalment, i aquest any sense subvenció de la Diputació, l’Ajuntament ha creat dues
beques formatives per activitats socioculturals. L’objectiu és contractar a mitja jornada dos
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En primer lloc, es va donar compte de les resolucions de l'Ajuntament:

ACTA DEL PLE

Informació de l’alcaldía i dels regidors i donar compte de les resolucions.

Número : 2017-0003 Data : 25/09/2017

No va haver-hi

Ajuntament de Rossell

De la Reunió a València el dia 8 d'abril amb la FVMP per tractar el tema de
despoblament als municipis d'interior.
El Regidor José Antonio Vilaró Querol va rebre el dia 18 d'abril al Centre Cívic als
tres Directors Generals d'Ocupació de Castelló, Tarragona i Terol, en el marc de
col·laboració entre les tres administracions que ha fet possible entre uns altres el
taller d'Ocupació de la Taule del Sénia amb seu en Rossell.
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Subvencions
S’ha demanat a la Mancomunitat de la Taula del Sénia la senyalització d’una zona amb
oliveres mil·lenàries. Es posarien senyals i panells interpretatius amb l’objectiu de que
pogués ser visitada per turistes i posar en valor aquest patrimoni que tenim al nostre terme
municipal.
S’ha sol·licitat ajuda a l’Agència Valenciana de Turisme per a adequació de recursos
turístics. S’ha demanat la senyalització turística del casc urbà de Rossell, Bel i les Cases.
S’han sol·licitat ajudes en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2017. Fira de Sant
Josep 2017.
S’han sol·licitat ajudes econòmiques per al foment del valencià. S’ha sol·licitat ajuda per
obres de teatre i actuacions en valencià que es faran a la Setmana Cultural.
S’ha fet sol·licitud d'ajudes per a obres de condicionament de camins rurals de titularitat
dels municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.
S’ha demanat ajuda per a un parc infantil per a les festes de la Balma.
S’ha demanat a la Diputació ajuda en espècie per a la instal·lació de columpios adaptats.
S’ha demanat ajuda també la Diputació per a la assignació d’una obra de teatre.
S’ha demanat també una ajuda a la Diputació de Castelló per a l’assignació de tres
desfibril·ladors. Estarien situats a Rossell, les Cases i Bel. Està previst també la realització
per part de la Diputació d’accions formatives sobre l’ús d’aquests aparells.
S’ha demanat per a l’Associació de Mestresses i per a la de Jubilats l’ajuda per a transport
col·lectiu de viatgers de la Diputació.
Finalment, s’ha assessorat a l’Associació Filharmònica Rossellana en la sol·licitud d’una
ajuda Culturarts de la Generalitat Valenciana per tal de finançar les despeses amb motiu de
la celebració aquest any del seu centenari.

ACTA DEL PLE

L'Ajuntament ha signat un convei de col·laboració amb l'Agència de Tecnologia i Certificació
Electrònica (ACCV), pel qual es constiueix en Punt de Registre d'Usuari (PRU) de l'Autoritat
de Certificació de la Comunitat Valenciana.
A partir d’ara, els ciutadans que desitgen sol·licitar un certificat digital podran adreçar-se a
l'Ajuntament de Rossell, sense haver de desplaçar-se a cap altre lloc per obtenir-lo. La
possessió d'un certificat digital ens permetrà establir comunicacions segures amb les
administracions públiques que desenvolupen serveis a través d'Internet mitjançant l'ús de
la signatura digital. D'aquesta manera podrem realitzar multitud de tràmits sense
necessitat de desplaçar-nos a les oficines de l'administració corresponent.

Número : 2017-0003 Data : 25/09/2017

joves estudiants durant dos mesos per reforçar tant la Unitat de Respir com l’Estiu Viu que
començarà al juliol, com després també la Setmana Cultural. Es van presentar al procés de
selecció 6 joves i vam utilitzar per la selecció els mateixos criteris que utilitzava la
Diputació els anys anteriors.
Es van publicar també les bases per agafar aquest any el servei de bar de la piscina
municipal, que obrirà el 24 de juny. Tant sols es va presentar una persona, que és el mateix
de l’any passat, Julio Caballé.
Per un altra banda, aquest any caldrà contractar un socorrista ja que un dels dos que
teníem l’any passat no està interessat aquest any. (Ximo Bel - Didac Prades).

Ajuntament de Rossell
El passat 28 d'abril va venir l'empresa especialitzada en piscines per trobar una
solució al problema de les fuges d'aigua, després de realitzar diferents proves,
s'ha realitzat un arranjament provisional, per la qual cosa l'arranjament general es
realitzarà l'any que ve.
El passat 29 d'abril assistència a la Fira de dolços de Càlig i a l'Ermita de la Mare
de Deu dels Angels a Sant Mateu.
També va informar de la finalització de les obres POYS 2016 a les Cases del Riu
(Asfaltat del camí de la Espona).
El Regidor Andrés Caballer va assistir el passat 6 de maig a la Fira Gastronòmica
de la Sénia.
pobles de la comarca en un stand conjunt a Castelló amb motiu de la Fira Natural.
El regidor José Antonio Vilaró Querol explica els treballs de la brigada de la
Assistència el 8 de maig al recapte de la Sénia.
Reunió de Seguretat a Traiguera el 10 de maig, amb el Subdelegat del Govern, el
Coronel de Castelló i el Capitá de la Guàrdia Civil de Vinaròs i el Sergent de Sant
Mateu i Rossell, juntament amb els Alcaldes d'aquestes demarcacions.
El passat 15 de maig van donar començament les obres POYS 2016 a Bel.
Assistència als Premis Maestrat Viu 4ª Edició a Sant Mateu.
El passat 27 de maig es va realitzar el Congrés Joan Corominas a Rossell, Benicarló

ACTA DEL PLE

Diputació de Castelló, amb moto nivelladora a diferents camins del terme.

Número : 2017-0003 Data : 25/09/2017

Assistència el 7 de maig juntament amb Traiguera, Sant Mateu, les Coves i altres

i Vinaròs, al centre Cívic de Rossell es van realitzar les ponències, i a la Casa de
Cultura es va celebrar l'actuació de la AMF Rossellana juntament amb la coral de
Els dies 27 i 28 de maig van tenir lloc les Festes de Bel.
Comencen les obres POYS 2016 a Rossell, C/ Sant Vicente, el dia 30 de maig.
El dia 3 de juny assistència juntament amb la Banda Juvenil a Amposta, amb
motiu del centernari de la Fil·harmònica.
El dia 5 de juny es signa amb la Consellería d'Habitatge un conveni per fomentar
la rehabilitació edificatoria, regeneració i renovació urbana.
Assistència el 10 de juny a la Fira de Canet, i a Xert Trobada/Intercanvi Bandes
Juvenils.
S'han realitzat gestions per a l'arranjament del camí de Traiguera amb el
Sotsdirector General d'Agricultura.
S'ha realitzat una substitució en la Unitat de Respir per vacances del titular.
S'ha signat amb la companyia elèctrica Endesa nous contractes, amb un estalvi de
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Filologia de la Universitat de Barcelona.

Ajuntament de Rossell
2.100,00 €.
S'està duent a terme la preparació dels programes de la Setmana Cultural.
Els dias 1 i 2 de juliol es celebraran les Festes a les Cases del Rio.
El dia 17 de juny es farà la Mostra de la Taula del Sènia a la Galera.
S'ha solucionat amb la Direcció Territorial d'Ensenyament la possible eliminació
d'una unitat escolar del C.R.A. la Bardissa.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

ACTA DEL PLE

___________
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Precs i preguntes.

Número : 2017-0003 Data : 25/09/2017

C) PRECS I PREGUNTES

