ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ PLENÀRIA
15.07.2019

En el Municipi de Rossell, a 15 de juliol de 2019, a les 21,30 hores i sota la
Presidència de D. Evaristo Martí Vilaró,
Alcalde de la Corporació, es reuneixen en
ASSISTENTS
Alcalde-President

la Sala de Sessions de la Casa Consistorial

D. EVARISTO MARTÍ VILARÓ

amb l’objecte de complir allò que disposa

Regidors

l’article 38 del Reglament d’Organització,

D. JOSÉ ANTONIO VILARÓ QUEROL

i

Règim

Jurídic

de

les

Entitats Locals, aprovat per Reial Decret

Dª MARIA ESMERALDA MUÑOZ SEGURA

2568/1986, de 28 de novembre, en què

Dª ARACELI ADROVER CABALLER

es disposa que dins dels trenta dies

D. ANDRÉS CABALLER VIVES

següents a la celebració de la sessió

D.

ERNESTO

SANTIAGO

BENITO

SERRET

constitutiva, l’Alcalde convocarà la sessió
o sessions extraordinàries del Ple amb
l’objecte de fixar el funcionament de la
nova Corporació Local.

NO ASSISTENTS:
Dóna fe de l’acte D. Jesús Castell Albiol,
Secretari de la Corporació.
SECRETARI
D. Jesús Castell Albiol

El President obri la sessió i es tracten els següents
ASSUMPTES
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Dª LAIA FONOLLOSA VIOLA

Funcionament
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els Senyors Regidors expressats al marge,

ACTA DEL PLE

Jesús Castell Albiol ( 1 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 22/07/2019
HASH: 46691420643235c4b1fdaca922f5e084

ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ PLENÀRIA
15.07.2019

1.-

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Celebrades les eleccions municipals de data 26 de maig 2019, s’aprova l’Acta
de l’anterior sessió del Ple de data 15.06.2019 , per la qual es va constituir aquest
Ajuntament.

2.-

COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I ELS SEUS PORTAVEUS

Atesa

l’exposició

de

l’Alcaldia

en

relació

amb

el

funcionament

de

polítics i els seus portaveus, de conformitat amb l’article 24 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,

GRUP POLÍTIC PSPV-PSOE, PORTAVEU: D. EVARISTO MARTÍ VILARÓ.
GRUP POLÍTIC P.P., PORTAVEU: D. ERNESTO SANTIAGO SERRET BENITO
3.-

PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES

L’Alcaldia proposa que les Sessions Plenàries siguen: una ordinària cada tres

ACTA DEL PLE

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Número: 2019-0006 Data: 22/07/2019

l’Ajuntament en aquesta Legislatura, es dóna compte de la composició del grups

mesos i les extraordinàries que siguen necessàries. El dia de les sessions serà

Sotmès a votació aquest afer, és aprovat per unanimitat.

4.-

NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE

Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 25.06.2015, pel qual es va
adoptar la Resolució relativa al nomenament de Tinents d’Alcalde, amb el contingut
següent:
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dilluns i horari de 21'30 hores.

ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ PLENÀRIA
15.07.2019

« DECRET: 63/2019
SOBRE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE
Després de les eleccions locals del passat dia 26 de maig i constituïda la
Corporació en sessió extraordinària el dia 15 de juny de 2019.
De conformitat amb el que disposa el article 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, art. 22 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i art. 46 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
RESOLC:
1.

Nomenar com a titulars de les Tinències d’Alcaldia als següents regidors:

La Corporació ho dóna per entès.

5.-

DONAR COMPTE DE LES DELEGACIONS ESPECÍFIQUES ALS

REGIDORS DE LA CORPORACIÓ
Donar compte de la Resolució d’Alcaldia de data 09.07.2019, pel qual es va
adoptar la Resolució relativa de les delegacions específiques als regidors de la
corporació, amb el contingut següent:
« DECRET: 62/2019

Número: 2019-0006 Data: 22/07/2019

Rossell, 9 juliol de 2019
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2.
Correspondrà als anomenats substituir, pel seu ordre de nomenament a
l’Alcaldia en l’exercici de les seues atribucions en els casos legalment previstos.
3.
Notificar la present resolució a les persones designades a fi de que presten
en el seu cas l’acceptació dels esmentats càrrecs.
4.
Remetre anunci dels referits nomenaments per a la seua inserció en el
Butlletí Oficial de la Província y publicar-los igualment en el Taulell d’Anuncis
municipal.
5.
Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se
celebre.
6.
Els nomenaments efectuats seran efectius des de el dia següent a la data de
la present resolució.

ACTA DEL PLE

1ª Tinència d’Alcaldia: D. José Antonio Vilaro Querol
2ª Tinència d’Alcaldia: Dª Maria Esmeralda Muñoz Segura
3º Tinència d’Alcaldia: D. Andrés Caballer Vives

ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ PLENÀRIA
15.07.2019

RESOLUCIÓ:
SOBRE DELEGACIONS
Després de les eleccions locals del passat dia 26 de maig i constituïda la
Corporació en sessió extraordinària el dia 15 de juny de 2019.
De conformitat amb el que disposen els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril; i 43, 44 i 45 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre
RESOLC
1.Efectuar les delegacions següents, respecte del serveis municipals que
s’especifiquen, a favor dels regidors que tot seguit s’indiquen:

Comerç, Industria i Promoció Econòmica, Participació
Ciutadana i Festes
Educació, Joventut, igualtat i integració

Andrés Caballer Vives
Maria Esmeralda Muñoz Segura,
Ernesto Santiago Serret Benito
Maria Esmeralda Muñoz Segura i
Ernesto Santiago Serret Benito
Araceli Adrover Caballer
Laia Fonollosa Viola

2.Les delegacions efectuades abastaran les facultats de (direcció, organització
interna i gestió dels corresponents serveis) exclosa de la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afecten a tercer.
3.Notificar la present resolució a les persones designades per tal que donen, si
fa el cas, el consentiment d’aquests càrrecs.
4.Remetre l’anunci de les referides delegacions per a la seua inserció en el
Butlletí Oficial de la Província i publicar-les igualment al tauler d’anuncis municipal
5.Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.
6.Les delegacions conferides seran efectives des de l’endemà a la data de la
present resolució.
Rossell, 9 juliol de 2019
La Corporació ho dóna per entès.

6.-

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS

A continuació pel Secretari es dona lectura a la moció de l'Ajuntament en
matèria de nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats,
que siguen de la competència del Ple, que a continuació es transcriu:

Número: 2019-0006 Data: 22/07/2019

Comissió Especial de Comptes

José Antonio Vilaró Querol
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Cultura, Economia, Hisenda i Turisme,

Regidor Delegat
Evaristo Martí Vilaró

ACTA DEL PLE

Servei
Governació, Comunicació i Barris
Patrimoni, Urbanisme, Obres Pùbliques, Serveis i
Esports
Sanitat, Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient

ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ PLENÀRIA
15.07.2019

Després de les eleccions locals del passat dia 26 de maig i constituïda la
Corporació en sessió extraordinària el dia 15 de juny de 2019, i en relació en
matèria de nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats,
que siguen de la competència del Ple, acorda:

REGIDOR
Araceli Adrover Caballer
Laia Fonollosa Viola
Andrés Caballer Vives
Evaristo Martí Vilaró

Riu i Associació Amics de Bel
Mancomunitat Baix Maestrat
Comunitat Regants
Mancomunitat Taula del Senia
Comissió Fira Sant Josep

Andrés Caballer Vives i Evaristo Martí Vilaró
Jose Antonio Vilaró Querol
Evaristo Martí Vilaró i José Antonio Vilaró Querol
Laia Fonollosa Viola i Maria Esmeralda Muñoz

Junta Govern Parc Natural Tinença
Consorci del Pla Zonal de Residus Zona I
Comissió Setmana Cultural

Segura
Evaristo Martí Vilaró i Andrés Caballer Vives
Evaristo Martí Vilaró i Andrés Caballer Vives
Araceli Adrover Caballer, Laia Fonollosa Viola i

Grup Acció Local
Consorci Provincial de Bombers
Associació Terres del Maestrat

Maria Esmeralda Muñoz Segura
José Antonio Vilaró Querol
Evaristo Martí Vilaró
Evaristo Martí Vilaró

En virtut del Reial decret 128/2018, de 16 de març, el lloc de Tresoreria es reserva al
Secretari Interventor de l'Ajuntament.

ACTA DEL PLE

ÒRGAN
Comissió de Festes de Rossell
Consell Escolar
Consell Assessor Agrari
Associació Veïns, Comissió Festes Cases del

Número: 2019-0006 Data: 22/07/2019

Nomenar als següents regidors com representants en òrgans col·legiats:

Vist l’anterior, el Ple de l’Ajuntament acorda la seua aprovació.
APROVACIÓ DIES NO LECTIUS CURS ESCOLAR 2018/2019.

A continuació es dona compte de la comunicació del Consell Escolar del CRA LA
BARDISSA de Rossell de data 02 de juliol del 2019 pel qual es proposa els dies no
lectius per al pròxim curs escolar 2018/2019:
· Dilluns 4 de novembre de 2019
· Dilluns 24 de febrer de 2020
· Divendres 20 de març de 2020
Per unanimitat s’acorda:
1er. Aprovar els dies no lectius per al curs escolar 2018/2019 proposat pel Consell
Escolar del CRA LA BARDISSA de Rossell, a l’empar del Reial Decret 2001/83 de 28
de juliol.
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7.-

ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ PLENÀRIA
15.07.2019

2on. Donar trasllat del present acord a la Direcció Territorial de Castelló de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per a la seva aprovació.

8.-

RETRIBUCIONS

I

INDEMNITZACIONS

MEMBRES

DE

LA

CORPORACIÓ.
Vista la procedència de la fixació de les retribucions i indemnitzacions que
corresponen a membres de la Corporació i

Considerant que l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, en relació amb l'article 13 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, disposa les normes legals que són aplicable per a
la determinació de les retribucions i indemnitzacions als membres de la Corporació.

1)
Aprovar les següents quanties que han de percebre els membres de
la Corporació amb efectes d'1 de Juliol de 2019.
Alcalde-President: 23.348,55 euros/any en 14 assignacions per dedicació
parcial al 50% per exercici del càrrec.
Tinent d'Alcalde: 5.600,00 euros/any, en 14 assignacions per dedicació
parcial del 10% a l'exercici del càrrec.

ACTA DEL PLE

El Ple de la Corporació per unanimitat acorda:

Número: 2019-0006 Data: 22/07/2019

Resultant, que per a l'acompliment de les funcions polítiques dels membres
de la Corporació procedeix la fixació de les quanties a percebre per l'assistència a
les sessions dels òrgans col·legiats i les normes per a determinar les
indemnitzacions per les despeses ocasionades en l'exercici d'aquestes funcions.

2)
De conformitat amb el que es disposa en l'article 75.2 de la Llei 7/85
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l'article 13.5
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, tots els membres de la
Corporació, tindran dret a rebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per
l'exercici del seu càrrec, quan siguin efectius i prèvia justificació documental, de
conformitat amb el Reial decret 1344/1984, de 4 de juliol sobre indemnitzacions per
raó del servei, sent necessària l'autorització expressa de l'Alcalde-President per a la
realització del servei corresponent i la justificació mitjançant factura, albarà i altres
formes establertes de les despeses independents de dietes, suplerts pel
comissionat, despeses de quilometratge o autopistes, i altres.
3)
Publicar de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la Província l'Acord
del Ple, a l'efecte del seu general coneixement.
9.-

APROVACIÓ SI ESCAU D’ASSUMPTES URGENTS.

Codi Validació: A6PSGDFPQ2CG47EN6T9MTDEC4 | Verificació: http://rossell.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 10

Regidors sense dedicació per assistència efectiva a òrgans col·legiats: 150
euros per assistència a sessions, reportant-se per l'assistència a qualsevol sessió de
caràcter col·legiat, establint-se igualment en 150 euros/mes el limit màxim a
percebre.

ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ PLENÀRIA
15.07.2019

1/ APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES MAJORS DE ROSSELL
2019.
A continuació el Sr. Alcalde va donar compte del programa de les Festes
Majors 2019 de ROSSELL que se celebraran del 10 al 18 d'agost de 2019. També
dóna compte del nom del Mantenidor de les Festes Majores 2019, que serà el Sr.
Josep Manuel Andreu Vidal. Així mateix en el dia de l'homenatge a la vellesa
s'homenatjarà la persona de major edat que serà el Sr. Olegario Beltrán Beltrán
El Sr. Alcalde també Dona compte del programa de la Setmana Cultural, que
se celebrarà del 3 al 9 d’agost.

2/ APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2018

a la mateixa, segons la legislació vigent.
Vist l'informe d'Intervenció emès sobre ella de data 27.05.2019, i el Dictamen d'aquesta
Comissió de data 31.05.2019.
Vist que la mateixa es va exposar al públic i publicada en el B.O.P. nº 72 de data 06.06.2019,
per a que poguessin presentar-se reclamacions, objeccions u observacions.
Vist l'informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb el disposat en
l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple,
adopta per unanimitat, el següent

ACTA DEL PLE

Vist el Compte General de l'exercici 2018, juntament amb tota la seva documentació annexa

Número: 2019-0006 Data: 22/07/2019

La Corporació per unanimitat acorda la seva aprovació.

ACORD
PRIMER. Aprovar el Compte General de l'exercici 2018.
fiscalització del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana, tal com s’estableix en l'article 212.3 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

3/ ADHESIÓN A LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA “FACe – PUNTO
GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS” DE LA SECRETARÍA
DE

ESTADO

DE

FUNCIÓN

PÚBLICA,

DEL

MINISTERIO

DE

POLÍTICA

TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA.
Que el Pleno de la Corporación, con fecha 15/07/2019, ha acordado su adhesión a la
plataforma electrónica «FACe – Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas»
de la Secretaría de Estado de Función Pública, del Ministerio de Política Territorial y
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SEGON. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la

INFORMACIÓ DEL SR. ALCALDE

Número: 2019-0006 Data: 22/07/2019
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Función Pública, prevista en la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y la creación del registro contable de facturas en el Sector
Público y en la Orden Ministerial HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se
regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas.
En tal sentido, MANIFIESTA:
Que el Pleno conoce y acepta las siguientes «Condiciones de Uso» de la plataforma
recogidas en la Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de
Función Pública, por la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma
FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración
General del Estado:
a)
Según lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, relativa a la adhesión al Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas de la Administración General del Estado, las administraciones u
organismos no dependientes de la Administración General del Estado que quieran
adherirse a la utilización de la plataforma FACe deberán aceptar y firmar, mediante
una firma electrónica avanzada, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica, el documento de adhesión al Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado a través
del portal electrónico establecido al efecto en el citado punto de entrada por la
Secretaría de Estado de Función Pública, del Ministerio de Política Territorial y
Función Pública. Podrá accederse a dicho documento de adhesión a través de los
portales de Entidades Locales, Comunidades Autónomas y de Gestión
Administrativa de la Secretaría de Estado de Función Pública así como en aquellos
portales que dicha secretaría de estado decida en el futuro.
b)
Mantener actualizada la información de sus unidades organizativas
implicadas en la gestión de las facturas electrónicas en la plataforma FACe y a
responsabilizarse de la gestión de las mismas, de conformidad con la disposición
adicional trigésima segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.
c)
Hacer un uso responsable de la plataforma FACe adecuándose estrictamente
a las finalidades recogidas en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público,
y en la normativa que de esta se derive. Y responsabilizarse del buen uso y gestión
de la plataforma, así como de cualquier daño y perjuicio directo o indirecto que
provenga del mal empleo de la citada plataforma.
d)
Acceder a la plataforma bajo los canales que la Secretaría de Estado de
Función Pública establezca. Las comunicaciones de las distintas Administraciones
Públicas u organismos con el punto se adecuarán a las condiciones técnicas
normalizadas que la Secretaría de Estado de Función Pública y la Secretaría de
Estado de Presupuestos y Gastos determinen.
e)
Cumplir con las instrucciones técnicas de los manuales de uso de la
plataforma FACe, que serán publicadas en el Centro de Transferencia de Tecnología
–CTT– de la Administración General del Estado, en la siguiente url de la iniciativa
FACe del CTT:
http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face.
f)
A autorizar a las personas abajo indicadas a representar a mi
administración/organismo dentro de la plataforma FACe. Y a conocer la información
sobre cómo dar de alta nuevas unidades y usuarios en FACe. Información que se
encuentra en: http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face.

ACTA DEL PLE

ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ PLENÀRIA
15.07.2019

ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ PLENÀRIA
15.07.2019

Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta el següent:



Accessibilitat Cases consistorials 2019. Ens han concedit una ajuda de
62.987,5 € al 63%, per fer les obres d’accessibilitat a la llar de jubilats.



Condicionament de camins rurals. Ens han concedit una ajuda de uns
20.000 € al 80% per fer l’asfaltat d’un tram de camí Canet.



Ajudes per pal·liar danys pluges octubre: Ens han concedit 36.329,07 €
al 100%.



EMERGE 2019: Ens han concedit 70.000 € per la contractació de 7 peons
forestals i un capatàs durant sis mesos.



ADL 2019: Ajuda de 14.700 € per pròrroga contractació ADL.



Unitat de Respir: Ens han concedit 7.008 € per la contractació de personal.



Escola matinera: S’ha concedit a l’AMPA de Rossell una ajuda de 4.173,00
per a posar en marxa l’Escola Matinera al Col·legi Públic Lope de Vega.



S’ha demanat dins del programa EMCORP una ajuda per a la contractació
de dos treballadors per a la brigada municipal durant sis mesos.



S’ha demanat dins del programa AVALEM JOVES una ajuda per a la
contractació de 1 jove qualificat i 3 joves no qualificats durant un any.



S’ha demanat a la FVMP l’ajuda per finançar les actuacions contra el
mosquit tigre.



S’ha demanat subvenció per a l’adquisició del bou de la Penya Taurina.



S’ha demanat a la Diputació de Castelló ajuda per adquisició de televisor
SAMSUNG que podrem utilitzar de pantalla a la fira i altres esdeveniments.



S’ha demanat a la Conselleria de Serveis Socials ajuda per adquisició
d’altaveus per a la llar de jubilats i Centre Cívic.



S’ha demanat ajuda a l’IVAJ per adquisició d’ordinador.



S’ha demanat ajuda a la Diputació per Parc Infantil per a les festes de la
Balma.



S’ha demanat ajuda per a l’AMPA per a la finançar les activitats formatives
realitzades.



S’ha demanat ajuda a la Diputació per actuaciò de teatre per a persones
grans, per a fer l’obra de teatre a les festes de la Balma.

Número: 2019-0006 Data: 22/07/2019

Millora d’instal·lacions esportives. Ens han concedit una subvenció de
39.995,34 € al 100% per a la reparació i millora de la pista poliesportiva.
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ACTA DEL PLE

Subvencions i ajudes

ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ PLENÀRIA
15.07.2019



S’ha demanat ajuda a la Conselleria per a la recuperació de la memòria
històrica per finançar les activitats que es faran a la Setmana Cultural
d’Homenatge a les víctimes dels bombardejos de la guerra civil.

Altres assumptes


El Sr. Alcalde dóna compte de l'escrit remès per la Diputació de Tarragona on
es comunica la previsió del tall de carretera previst amb motiu de les obres
Carretera: T-1050



Situació: PK 0+000 a PK 0+478 (La Sénia)



Data inici del tall: 26/08/2019



Data de finalització del tall: 10/09/2019



Horari del tall: 24h.

I no havent més assumptes que tractar, el Sr. Alcalde va aixecar la sessió a
les 23,00 hores; el Secretari, en dóna fe.

Vist i plau

El Secretari,

L’Alcalde,
Signatura:EVARISTO MARTÍ VILARÓ

Número: 2019-0006 Data: 22/07/2019



ACTA DEL PLE

de "Condicionament de la carretera T-1050 (de la Sénia a Rossell)"

Signatura: JESUS CASTELL ALBIOL
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