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Secretari
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Sessió ordinària 17.12.2018

ASSISTENTS:

Inici sessió: 21’30h.
ORDRE DEL DIA:

ALCALDE-PRESIDENT:

1. Aprovació de l'acta de la sessió
anterior

D. EVARISTO MARTÍ VILARÓ

2. Aprovació projecte de pressupost
2019

REGIDORS:

3.

Modificació

de

l'Ordenança

fiscal

Reguladora del Impost sobre béns immobles.
D. JOSE ANTONIO VILARÓ QUEROL

5. Aprovació de la concessió de llicència

D. HUGO DOMINGUEZ MUÑOZ

d'obres a Castellmont, s.l. per a dipòsit d'aigües

D. MOISES VILARÓ MICHAVILA

en parcel·la 39 del polígon 16, partida Mas del

Dª. LAIA FONOLLOSA VIOLA

Capellà

D. ERNESTO SERRET BENITO

6. Despeses i Pagaments.

D. MIGUEL VIDAL FERRER

7. Llicències d’obres.
8.Aprovació,

NO ASSISTENTS:

si

escau,

d’assumptes

urgents.
9.Informació de l’alcaldía i dels regidors
i donar compte de les resolucions.
10.Precs i preguntes.
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EVARISTO MARTI VILARO ( 2 de 2 )
Alcalde - President
Data Signatura : 06/02/2019
HASH: f3a393dd2da7b244b9726ccc7f6686ee

Dª. MERCÉ PLA PRADES

Número : 2018-0005 Data : 06/02/2019

crédit de 2018.

ACTA DEL PLE

D. ANDRES CABALLER VIVES

4. Aprovació expedients modificació de

Ajuntament de Rossell
1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Vista l’acta de la sessió de data 06.11.2018 es aprovada per unanimitat.
El Sr. Alcalde agraeix l’assitència al Ple dels ramaders del poble.
2.APROVACIÓ PROJECTE DE PRESSUPOST 2019

El Sr. Alcalde, pren la paraula i manifesta que el pressupost que es presenta compleix el
principi d’estabilitat, és equilibritat, és realista i el més just possible per a cobrir les
necessitats del poble que compta amb tres nuclis de població i per tant, tenim moltes
instal·lacions que hem de mantindre en bon estat. Es un full de ruta que dona prioritat als
d’inversions, obres necessaries per millorar les actuals infraestructures del poble: edifici de
l’Ajuntament, carrers, camins rurals i Casa de Cultura. El Sr. Alcalde manifesta el seu
Secretari Jesús Castell, per la seua implicació i treball en la confecció d’aquest pressupost
2019.
Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic
2017, així com també, les Bases d’execució i la plantilla de personal que comprèn tots els
llocs de treball, de conformitat amb els articles 162 a 171 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;
els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 3, 19.3 i 22 del RDL 2/2007, de 28 de

ACTA DEL PLE

agraïment i el de tota la corporació a tots els funcionaris de l’¡Ajuntament, especialment al
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temes socials i d’ocupació, suport a les entitats locals, incloint també en l’apartat

desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària
(TRLGEP).
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.
El Ple de l’Ajuntament, amb els vots a favor del Sr. Alcalde i els sis regidors del grup
municipal del PSPV-PSOE i l'abstenció dels dos regidors del grup municipal del PP, acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de ROSSELL, per a
l’exercici econòmic 2019, junt amb les Bases d’execució, el resum per capítols de les quals
és el següent:

ESTAT DE DESPESES
Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
Email: aj.rossell@gmail.com – Pàgina Web: www..rossell.es

Codi Validació: 43KE574LSXSYEC6DCSHGWHYX7 | Verificació: http://rossell.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 19

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu

Ajuntament de Rossell

A) OPERACIONS NO FINANCERES

971.056,14 €

A.1. OPERACIONS CORRENTS

856.059,64 €

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal

367.616,70 €

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis

420.340,03 €

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres

8.590,84 €

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

59.512,07 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

114.996,50 €

CAPÍTOL 6: Inversions Reals

114.996,50 €

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

0,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES

54.417,11 €

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00 €

1.025.473,25€

ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES

1.025.461,23 €

A.1. OPERACIONS CORRENTS

908.637,23 €

CAPÍTOL 1: Impostos Directes

295.000,00 €

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes

6.000,00 €

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos

209.186,22 €

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

396.645,00 €

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials

1.806,01 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

116.824,00 €

CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals

0,00 €

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

116.824,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES

12,02 €

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00 €

CAPÍTOL 9: Passius Financers

12,02 €
TOTAL:

1.025.473,25 €

SEGON. Aprovar la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de treball reservats a
funcionaris i personal laboral.
ANEXO DE PERSONAL
Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
Email: aj.rossell@gmail.com – Pàgina Web: www..rossell.es
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TOTAL:
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54.417,11 €
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CAPÍTOL 9: Passius Financers

Ajuntament de Rossell
ANEXO DE PERSONAL
Ayuntamiento de Rossell

Sector: Administración general de la Entidad

Local y resto de sectores
Presupuesto del ejercicio 2019
Retribuciones distribuidas por grupos

Número
Grupo de
personal

Incentivos

de
Efectivo

Basicas

s

Complementaria

al

s

Rendimient

Asistencias
Planes de

Total

Órganos

Pensione

Retribucione

Gobierno

s

s

o
Organos de
Gobierno
Personal

9

18.320,00 €

18.320,00 €

2

22.484,00 €

3

53.173,46 €

53.173,46 €

9

130.000,00 €

130.000,00 €

23

223.977,46 €

de carrera
Funcionarios

46.320,72 €

7.312,51 €

76.117,23 €

en prácticas
Laboral fijo
Laboral
temporal
Otro
Personal
Total

46.320,72 €

7.312,51 €

277.610,69 €

Gastos Comunes
Concepto
Acción Social
Seguridad Social
Resto artículo 16

Importe
90.000,00 €
Total gastos comunes

90.000,00 €

Número total de efectivos
Importe total de gastos

A)

ACTA DEL PLE

Interinos
Funcionarios

23
367.610,69 €

FUNCIONARIOS DE CARRERA
Denominación
Plaza

Auxiliar –
ADMINISTRATIVO
(Secretario Accidental)

N.º
Plazas

Grupo

1

C2

Nivel

26

Escala

ADMÓN.

Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
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ADMINISTRATIVO
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eventual
Funcionarios

Número : 2018-0005 Data : 06/02/2019

Directivo
Personal

Ajuntament de Rossell
ALGUACIL COMETIDOS
MULTIPLES

E

14

Alguacil

GRAL

PERSONAL LABORAL FIJO
Denominación de plaza
ARQUITECTO TÉCNICO
(Tiempo Parcial)
Personal de Limpieza
Oficial

Grupo

Nivel

Grupo

Nivel

1
1
1

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Denominación de plaza
PEONES SUBALTERNOS Y OTRO PERSONAL
AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
DINAMIZADOR TURÍSTICO
SOCORRISTAS

N.º
Plazas
5
1
1
2

TERCER. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
QUART. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils,
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C)

N.º Plazas

ACTA DEL PLE

B)

1

ADMÓN.
ESPECIAL

CINQUÈ. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor
en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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.

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES.

A la vista de la Memòria de l'Alcaldia-Presidència de data 10 de Desembre de 2018,
relativa a la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns immobles,
Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
Email: aj.rossell@gmail.com – Pàgina Web: www..rossell.es

Codi Validació: 43KE574LSXSYEC6DCSHGWHYX7 | Verificació: http://rossell.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 19

durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.

Ajuntament de Rossell
l'informe favorable de Secretaria, l'Ajuntament Ple, de conformitat amb el que es disposa
en els apartats d) i g) del número 1 i número 2 de l'article 123 i 106 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març; el Ple de l'Ajuntament per unanimitat:
ACORDA:
PRIMERA:
Modificar l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Béns Immoble, que
quedarà redactat com segueix:
“ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Els supòsits de no subjecció i exempció seran els previstos en els articles 61 i 62 del
TRLHL.
2.- Respecte de les exempcions directes de caràcter pregat, en el que concerneix la
relativa als béns immobles que es destinen a l'ensenyament per centres docents acollits,
totalment o parcialment al règim de concert educatiu, la seva concessió requereix la
presentació de la següent documentació:
a) Certificat de l'Administració educativa que acrediti la qualitat del centre concertat
assignable als edificis o instal·lacions destinades directa i exclusivament a les activitats
docents que donen dret a l'exempció.
b) Informe de la Gerència Territorial del Cadastre acreditatiu de les superfícies dels
edificis o conjunts urbanístics adscrits exclusivament a l'activitat educativa o a serveis
complementaris d'ensenyament i d'assistència docent de caràcter necessari, amb indicació
del valor cadastral assignat a cadascun dels elements citats.
c) Concert educatiu (original i fotocòpia per al seu acarament o fotocòpia acarada).
d) Acreditació que el subjecte passiu de l'impost coincideix amb el titular de
l'activitat. A l'efecte del manteniment d'aquesta exempció en exercicis posteriors a la seva
concessió, s'haurà de presentar Certificat de l'Administració educativa pel qual s'acrediti
que el centre docent beneficiari de la mateixa continua mantenint la condició de centre
totalment o parcialment concertat amb referència al curs escolar vigent en el moment de la
meritació del tribut. A la vista de la documentació anterior, es comprovarà la base
imposable assignada al centre educatiu corresponent, respecte de la de l'exercici
precedent. El termini per a sol·licitar l'exempció finalitzarà el dia anterior a aquell en el qual
la liquidació hagi adquirit fermesa. No obstant això, per a la seva aplicació en períodes
impositius successius serà necessària la presentació de la documentació assenyalada
abans del 31 de gener de l'exercici de la seva aplicació en el padró de l'impost.
L'incompliment per part del subjecte passiu del que es disposa en l'apartat anterior dins
Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
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Article 2.- Exempcions 1.-

ACTA DEL PLE

L'Ajuntament de Rossell, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 15.2,
59.1.a) i 60 i següents del TRLHL aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, fa ús de les
facultats que li atorga el referit text normatiu amb vista a la fixació dels elements
necessaris per a la determinació de les quotes tributàries de l'Impost sobre Béns immobles.
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Article 1.- Fonament

Ajuntament de Rossell
del termini establert a aquest efecte, determinarà la no inclusió de l'esmentada exempció
en el padró de l'impost en el període impositiu corresponent.
Article 3.- Quota i tipus de gravamen
D'acord amb els tipus mínims i màxims establerts en l'article 72 del TRLHL, la quota
íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen
següent:
a.- Per als béns immobles de naturalesa urbana, el 0,65%
b.- Per als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,65%
c.- Per als béns immobles de característiques especials, el 1,20%
La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions
previstes conforme a el que es preveu en el TRLHL i en els articles d'aquesta ordenança.

a).- NIF de l'empresa i acreditació justificativa de la seva activitat, sigui de
construcció, urbanització o promoció immobiliària, mitjançant aportació d'escriptura o
document de constitució, estatuts o acte fundacional en el qual constin les normes per les
quals es regula l'activitat (original i fotocòpia per al seu acarament o fotocòpia acarada)
b).- DNI del representant (original i fotocòpia per al seu acarament o fotocòpia
acarada).
c).- Document que acrediti la representació per la qual actua (original i fotocòpia per
al seu acarament o fotocòpia acarada).
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Pel que respecta a la dels immobles que constitueixen l'objecte de l'activitat de les
empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, tindran dret a una bonificació
del 50% en la quota íntegra de l'impost. Per a gaudir d'aquesta bonificació els interessats
hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, la següent documentació:

ACTA DEL PLE

Article 4.- Bonificacions obligatòries (de l'article 73 de la TRLHL) 1.-

e).- Document de propietat (escriptura o contracte privat amb reconeixement de
signatures) de totes les parcel·les i la corresponent declaració d'alteració cadastral de canvi
de titularitat (mod. 901) d'aquelles parcel·les que continuïn tributant a nom del antic
propietari (original i fotocòpia per al seu acarament o fotocòpia acarada).
f).- Acreditació que aquests immobles no figuren en l'immobilitzat de l'empresa
mitjançant certificat expedit per l'Administrador de la societat o mitjançant còpia del
balanç de l'exercici anterior a l'actual presentat davant l'Agència Estatal d'Administració
Tributària a l'efecte de l'Impost de societats.
g).- Fotocòpia del rebut de l'I.A.E. corresponent a aquest municipi en el qual es
realitzen les obres en cas que la sol·licitant estigui obligada al pagament d'aquest impost.
h).- Fotocòpia de l'últim rebut d'I.B.I. corresponent al solar pel qual se sol·licita la
bonificació. Cas que no coincideixi el nom del carrer, haurà d'aportar certificat que expressi
que es tracta d'aquesta.
i).- Identificació en els plans cadastrals de les parcel·les en les quals s'iniciarà les
obres de construcció.
Ajuntament de Rossell
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d).- Fotocòpia del pla de situació i d'emplaçament de totes les parcel·les.

Ajuntament de Rossell
j).- Certificat expedit pel Tècnic Director de les obres (visat pel Col·legi Oficial
corresponent) que, a data de la sol·licitud de bonificació, no s'han iniciat les mateixes. A
més, s'haurà d'aportar, abans de 31 de gener de cada exercici, certificat expedit pel Tècnic
Director de les obres, visat pel Col·legi Oficial corresponent, pel qual es justifiqui l'estat
d'aquestes.
2.- En relació a la bonificació per habitatges protegits i les que resultin equiparables
a aquestes conforme a la normativa de la Generalitat Valenciana, a la sol·licitud de
l'interessat haurà d'acompanyar la següent documentació:
a).- Escriptura de propietat que acrediti la titularitat de l'immoble, amb indicació de
la data d'atorgament de la qualificació definitiva d'habitatge protegit. En el cas que
aquesta última no constés, s'haurà de presentar la qualificació definitiva de l'habitatge com
de protecció oficial (original i fotocòpia per al seu acarament o fotocòpia acarada).

1.- NIF de l'empresa i acreditació justificativa de la seva activitat, sigui de
construcció, urbanització o promoció immobiliària, mitjançant aportació d'escriptura o
document de constitució, estatuts o acte fundacional en el qual constin les normes per les
quals es regula l'activitat (original i fotocòpia per al seu acarament o fotocòpia acarada).
2.- DNI del representant (original i fotocòpia per al seu acarament o fotocòpia
acarada).
3.- Document que acrediti la representació per la qual actua (original i fotocòpia per
al seu acarament o fotocòpia acarada).
4.- Llicència d'activitat o instrument ambiental que correspongui a l'activitat
realitzada.
5.- Llicència d'obres.
6.- Document acreditatiu de l'alta en Cadastre.
Article 6.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o
parcialment en la Diputació de Castelló, les normes contingudes en els articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que hagi de fer l'Administració delegada.
Ajuntament de Rossell
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De conformitat amb el que s'estableix en l'article 74.2 quáter del TRLHL, els
immobles amb construccions o instal·lacions situades en sòl rústic en les quals es
desenvolupin activitats agropecuàries, tindran dret a una bonificació del 50% de la quota
íntegra de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, així com aquells en els
quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració. Correspondrà aquesta declaració al Ple
de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, abans del 31 de gener
de cada exercici econòmic, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Juntament amb la sol·licitud de bonificació s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

ACTA DEL PLE

Article 5.- Bonificacions potestatives (de l'article 74 de la LRHL)
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b).-Certificat acreditatiu de la vigència de la inscripció de l'habitatge en el registre
oficial d'habitatges protegits en el cas que la data de qualificació definitiva de l'habitatge
protegit correspongui a un exercici anterior al de la sol·licitud que es formula.

Ajuntament de Rossell

2. Totes les actuacions que, en aquest cas, dugui a terme el Servei Provincial de
Gestió, Inspecció i Recaptació s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Castelló
que han delegat les seves facultats en la Diputació Provincial.
Article 7.- Infraccions i sancions.
En tot el relatiu a infraccions tributàries, així com a les sancions que a les mateixes
corresponen en cada cas, s'estarà al que es disposa en els articles 181 i següents de la LGT
i en les disposicions que la complementin i desenvolupin.

Modificacions dels preceptes de l'Ordenança Fiscal i de les referències a
normativa vigent amb motiu de la promulgació de normes posteriors. Els preceptes de
present Ordenança Fiscal en els quals es faci remissió a uns altres de la normativa de
qual porten causa, s'entendrà que són automàticament modificats si es produeix
modificació d'aquests.

la
la
la
la

Aprovació, entrada en vigor i modificació de l'Ordenança Fiscal.
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir d'1 de gener de 2020 romanent en
vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.”

ACTA DEL PLE

Disposició Final Única.

Número : 2018-0005 Data : 06/02/2019

Disposició Addicional Única.

SEGONA: Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora
de l'Impost sobre Béns immobles, amb vigència a partir del dia 1 de gener de 2020, i que

TERCERA. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, conforme al
article 17.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març mitjançant exposició d'aquest en el tauler d'anuncis
d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils,
dins dels quals els interessats

podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que

estimen oportunes, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 18 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març.
QUARTA: Entendre definitivament adoptat el present acord de conformitat amb el
que estableix l'article 17.3 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el cas que no s'haguessin presentat
Ajuntament de Rossell
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continuï en vigor fins que s'acordi la seva derogació o modificació.

Ajuntament de Rossell
reclamacions durant el termini d'exposició pública d'aquest, i publicar, en aquest cas, en el
Butlletí Oficial de la Província el present acord i el text íntegre de la modificació de
l'Ordenança Fiscal, en compliment del que es disposa en l'article 17.4 d'aquest, entrant en
vigor, una vegada efectuada la citada publicació, l'1 de gener de 2020.”

4.

APROVACIÓ EXPEDIENTS MODIFICACIÓ DE CRÉDIT DE 2018.

Aprovació expedient modificació de crédit nº 2 de 2018
Vista l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les
que el crèdit consignat en el pressupost vigent de la Corporació és insuficient i no
la concessió d’un suplement de crèdit finançat amb càrrec a Augment de les previsions
inicials d'ingressos.
aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe proposta de la Secretaria, de conformitat amb el que disposa l’article 177.2
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, el Ple, adopta per unanimitat el següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 2/2018 del Pressupost

ACTA DEL PLE

Vist que amb data 10.12.2018, la Secretaria va emetre un informe sobre la legislació

Número : 2018-0005 Data : 06/02/2019

ampliable, i atès que es disposa de majors ingressos, per tot això, per l’Alcaldia es proposà

en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb a Augment de les previsions

Aplicación

Tipo

Ingresos

920 13100

Modificación
SUPLMENTOS DE

RETRIBUCIONES

CRÉDITO

PERSONAL

Texto Explicativo

4.916,00

DIPUTACIÓN PLAN
EMPLEO 2018

LABORAL

EVENTUAL
76106
PLAN

Gastos

AUMENTO
EMPLEO

DIPUTACIÓN 2018

DE

4.916,00

DIPUTACIÓN PLAN

LAS

EMPLEO 2018

PREVISIONES
INICIALES

DE

INGRESOS
Suma total....

4.9016,00

4.916,00
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inicials d'ingressos, d'acord amb el següent resum:

Ajuntament de Rossell

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província de Castelló, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’ expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s’ haguessin presentat reclamacions; en
cas contrari, el Ple disposarà d’ un termini d’ un mes per a resoldre-les».
____________________________________
Aprovació expedient modificació de crédit nº 3 de 2018
Vista l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les
que el crèdit consignat en el pressupost vigent de la Corporació és insuficient i no
la concessió d’un suplement de crèdit finançat amb càrrec a Augment de les previsions
inicials d'ingressos.
aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe proposta de la Secretaria, de conformitat amb el que disposa l’article 177.2
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, el Ple, adopta per unanimitat el següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 3/2018 del Pressupost

ACTA DEL PLE

Vist que amb data 10.12.2018, la Secretaria va emetre un informe sobre la legislació

Número : 2018-0005 Data : 06/02/2019

ampliable, i atès que es disposa de majors ingressos, per tot això, per l’Alcaldia es proposà

en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb a Augment de les previsions

Aplicación

Tipo
Modificación
SUPLMENTOS DE

920 48000
MANCOMUNITAT

BAIX

MAESTRAT
87001
APLICACIÓN

Gastos

Texto Explicativo

4.300,00

APORTACIÓN

CRÉDITO

MANCOMUNITAT
BAIX MAESTRAT

AUMENTO
PARA

DE

4.300,00

LAS

FINANCIACIÓN

DE

PREVISIONES

SUPLEMENTOS

DE

INICIALES

CRÉDITOS

Ingresos

DE

INGRESOS
Suma total....

4.300,00

4.300,00
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inicials d'ingressos, d'acord amb el següent resum:

Ajuntament de Rossell
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província de Castelló, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’ expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s’ haguessin presentat reclamacions; en
cas contrari, el Ple disposarà d’ un termini d’ un mes per a resoldre-les».
_____________________________
Aprovació expedient modificació de crédit nº 4 de 2018
Vista l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les
que el crèdit consignat en el pressupost vigent de la Corporació és insuficient i no
la concessió d’un suplement de crèdit finançat amb càrrec a Augment de les previsions
inicials d'ingressos.
aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe proposta de la Secretaria, de conformitat amb el que disposa l’article 177.2
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, el Ple, adopta per unanimitat el següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 4/2018 del Pressupost

ACTA DEL PLE

Vist que amb data 10.12.2018, la Secretaria va emetre un informe sobre la legislació

Número : 2018-0005 Data : 06/02/2019

ampliable, i atès que es disposa de majors ingressos, per tot això, per l’Alcaldia es proposà

en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb a Augment de les previsions

Aplicación
920 22602
PUBLICIDAD

Tipo Modificación
SUPLMENTOS DE CRÉDITO

Gastos
8.044,38

Y

PROPAGANDA
920 62900

SUPLEMENTOS

ADECUACIÓN DE RECURSOS

CRÉDITO

TURÍSTICOS
45080

AUMENTO

ADECUACIÓN DE RECURSOS

PREVISIONES INICIALES DE

TURÍSTICOS
45081

INGRESOS
AUMENTO

PROMOCIÓN

Ingresos

DESTINOS

DE

DE

DE

LAS

LAS

12.311,87

12.311,87

8.044,38

PREVISIONES INICIALES DE
Ajuntament de Rossell
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inicials d'ingressos, d'acord amb el següent resum:

Ajuntament de Rossell
TURÍSTICOS

INGRESOS
Suma total....

20.356,25

20.356,25

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província de Castelló, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’ expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s’ haguessin presentat reclamacions; en
cas contrari, el Ple disposarà d’ un termini d’ un mes per a resoldre-les».
___________________________
Aprovació expedient modificació de crédit nº 5 de 2018
que el crèdit consignat en el pressupost vigent de la Corporació és insuficient i no
ampliable, i atès que es disposa de majors ingressos, per tot això, per l’Alcaldia es proposà
inicials d'ingressos.
Vist que amb data 10.12.2018, la Secretaria va emetre un informe sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe proposta de la Secretaria, de conformitat amb el que disposa l’article 177.2
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, el Ple, adopta per unanimitat el següent
ACORD

ACTA DEL PLE

la concessió d’un suplement de crèdit finançat amb càrrec a Augment de les previsions

Número : 2018-0005 Data : 06/02/2019

Vista l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 5/2018 del Pressupost
en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb a Augment de les previsions

Aplicación
920 13100

Tipo Modificación
SUPLMENTOS DE CRÉDITO

Ingresos

Gastos
12.400,00

RETRIBUCIONES PERSONAL
LABORAL EVENTUAL
45051

AUMENTO

SERVEF PLA CONJUNT

PREVISIONES INICIALES DE

45058

INGRESOS
AUMENTO

SERVEF SALARI JOVE

PREVISIONES INICIALES DE

DE

DE

LAS

LAS

6.200,00

6.200,00

INGRESOS
Suma total....

12.400,00
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inicials d'ingressos, d'acord amb el següent resum:

Ajuntament de Rossell

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província de Castelló, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’ expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s’ haguessin presentat reclamacions; en
cas contrari, el Ple disposarà d’ un termini d’ un mes per a resoldre-les».
5.

APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES A CASTELLMONT, S.L. PER A

DIPÒSIT D'AIGÜES EN PARCEL·LA 39 DEL POLÍGON 16, PARTIDA MAS DEL CAPELLÀ

en la parcel·la 39 del polígon 16, partida Mas del Capellà del terme Municipal de Rossell, el Ple per
unanimitat, acorda:

39 del polígon 16, partida Mas del Capellà, donat l’informe del Director-Conservador del Parc de la
Tinença de Benifassà, que diu que ni el Porn, ni la normativa dels llocs Natura 2000 estableixen
normativament la prohibició de legalitzar la esmentada construcció.
I amb el compromís per part de la propietat de que aquest dipòsit també s’habilitarà (amb la
senyalització oportuna i el pas obert corresponent) per a utilitat dels bombers o brigades forestals en
cas d’incendis.
6.

ACTA DEL PLE

Concedir a Castellmont, S.L. llicencia d'obres, per a la construcció d'un dipòsit d'aigua en la parcel·la

Número : 2018-0005 Data : 06/02/2019

Vista la sol·licitud de llicencia d’obres de Castellmont, S.L., per a la construcció d'un dipòsit d'aigua

DESPESES I PAGAMENTS.

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

EMPRESA

DATA EMISSIÓ

QUANTITAT

4 Colors, Coop. V.

30/11/2018

36,30 €

Agustí Querol Instal·lacions

21/10/2018

2.228,66 €

Agustí Querol Instal·lacions

20/10/2018

1.757,79 €

Agustí Querol Instal·lacions

23/10/2018

504,57 €

Agustí Querol Instal·lacions

22/09/2018

1.079,91 €

Agustí Querol Instal·lacions

22/09/2018

788,81 €

Agustí Querol Instal·lacions

22/09/2018

312,06 €

ARGAEX PIRAMIDE 2006, SL

28/09/2018

524,40 €

Aridos y hormigones Vallés, SL

30/11/2018

538,60 €
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aprova per unanimitat:

90,19 €

Ascensores Pertor, SL

30/09/2018

90,19 €

Ascensores Pertor, SL

31/10/2018

90,19 €

Ascensores Pertor, SL

19/10/2018

321,04 €

Asociación Brau Blocau

10/11/2018

200,00 €

Bel Cerrajeria CB

31/10/2018

42,35 €

Bel Cerrajeria CB

31/10/2018

165,77 €

Bel Cerrajeria CB

31/10/2018

58,08 €

Bel Cerrajeria CB

31/10/2018

281,69 €

Canal Maestrat SL

31/10/2018

480,98 €

Capelge, SL

07/09/2018

485,67 €

Carlos Castell Esteller

02/10/2018

318,00 €

Comercial Agrícola Sergio Tolós, SL

21/09/2018

103,73 €

Comunicacions dels Ports, SA

31/10/2018

1.815,00 €

Comunicacions dels Ports, SA

31/10/2018

726,00 €

Comunicacions dels Ports, SA

03/09/2018

193,60 €

Consultoria Querol

20/09/2018

331,54 €

Consultoria Querol

20/11/2018

602,58 €

Consultoria Querol

20/10/2018

202,07 €

Cope Vinaròs - Radio Popular SA

31/08/2018

145,20 €

Diputació de Castelló - BOP
Distrib. Combustible Germans Cuartiella
SL

12/11/2018

15,00 €

03/12/2018

1.462,50 €

Electrotecnia Industrial Carrasco, SL

10/11/2018

122,46 €

Fergarcia Esp, SL

30/11/2018

75,69 €

Fergarcia Esp, SL

15/11/2018

25,89 €

Fergarcia Esp, SL

31/10/2018

7,41 €

Fergarcia Esp, SL

30/09/2018

12,60 €

Fusteria Metalica Gavalda, SL

28/10/2018

179,29 €

Geotur Maestrat SL

27/11/2018

14.556,30 €

Geotur Maestrat SL

24/09/2018

605,00 €

Geoturismo Castellón CB

27/11/2018

1.597,20 €

Godes - Nuria Villalbi Godes

20/10/2018

86,20 €

Herraiz Sistemes, SA

30/09/2018

891,79 €

Herraiz Sistemes, SA

31/07/2018

784,41 €
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Ascensores Pertor, SL

ACTA DEL PLE

Ajuntament de Rossell

285,00 €

InforSenia, SL

14/11/2018

75,27 €

InforSenia, SL

23/10/2018

1.060,00 €

InforSenia, SL

31/10/2018

23,03 €

InforSenia, SL

30/09/2018

36,30 €

InforSenia, SL

31/08/2018

132,29 €

Jardineria Gaby, SL

31/10/2018

158,66 €

Jardineria Gaby, SL

18/09/2018

32,01 €

José Mª Fuentes San Juan

26/09/2018

1.000,00 €

Kriol Producciones, SL

31/10/2018

8.470,00 €

La Drogueria

02/11/2018

485,20 €

La Drogueria

04/10/2018

366,60 €

La Drogueria

03/12/2018

273,10 €

La Finestra Nou Circ - Cesar Garcia Perez

09/08/2018

2.299,00 €

Limpiezas Senar, SL

04/10/2018

352,00 €

Limpiezas Senar, SL

25/09/2018

214,50 €

Motos Marcoval, SL

28/11/2018

66,70 €

Motos Marcoval, SL

31/10/2018

33,88 €

Motos Marcoval, SL
Muñoz Pla, SLU Materiales de
Construcción
Muñoz Pla, SLU Materiales de
Construcción
Muñoz Pla, SLU Materiales de
Construcción

28/09/2018

105,50 €

30/11/2018

67,59 €

30/09/2018

535,30 €

31/10/2018

549,53 €

Pinturas Querol Niñerola

14/09/2018

47,59 €

Promociones y ediciones culturales SA

30/09/2018

235,95 €

Querol Club de l'Oficina, SL

15/11/2018

205,09 €

Querol Club de l'Oficina, SL

14/09/2018

272,23 €

Roig Fonollosa, SL
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
SA

07/11/2018

44,07 €

30/11/2018

36,40 €

Solmar - Suministros Marco-Sole, SLU

29/11/2018

241,10 €

Taller mecànic Andrés Vilaró Querol

24/11/2018

109,06 €

Taller mecànic Andrés Vilaró Querol

15/10/2018

373,61 €

Talleres Peregrin

26/11/2018

2.787,84 €

TETMA, SA

30/11/2018

2.544,40 €
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InforSenia, SL

ACTA DEL PLE

Ajuntament de Rossell

Ajuntament de Rossell
TETMA, SA

31/10/2018

2.544,40 €

TETMA, SA

30/09/2018

2.544,40 €

TRAHICSA, SL

18/10/2018

2.038,83 €

Universitat Jaume I

11/09/2018

100,00 €

Vidres Matheu

22/10/2018

200,00 €

TOTAL

65.883,14 €

7. LLICÈNCIES D’OBRES.
Havent donat compte de les sol·licituds de llicències d'obres que s'assenyalen,



SUSANNA QUEROL GAVALDA, C/ Sant Roc, 37, sanejament de parets, pressupost: 1.800,00 €



MARIA CARDONA GAVALDA, C/ Castelló, 24, doblar teulada, pressupost: 800,00 €



MARIA CINTA MAYO OLMO, C/ Alvaro Gavaldà, 13, Construcció d’un lavabo de servei al
magatzem del restaurant.



BARBEL GODE, C/ Sol Bel, 1, Lluir façana posterior, pressupost: 200,00 €



GLORIA FONOLLOSA COMOS, C/ La Font, 50, Revestiment fals sostre amb plaques d'escaiola i
sòl de plaqueta de ceràmica, pressupost: 1.900,00 €.

8.

ACTA DEL PLE

 MARCOS QUIÑONEZ PILATAXI, C/ Pegueta, 25, Arranjaments humitats, pressupost: 1.000,00 €.

Número : 2018-0005 Data : 06/02/2019

s'atorguen les següents per unanimitat:

APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ASSUMPTES URGENTS.

Vist l'escrit presentat per LORENA GARCIA HOMEDES, posant en coneixement d'aquest
situat al Carrer Major, 27-29 de Bel, destinat a Fonda Taverna (Restaurant Bar), a favor de
RUBÉN DIAGO CUECO.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda el citat traspàs, en les mateixes condicions
que estipulava el contracte anterior.

9.

INFORMACIÓ DE L’ALCALDÍA I DELS REGIDORS I DONAR COMPTE DE LES
RESOLUCIONS.
Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
Email: aj.rossell@gmail.com – Pàgina Web: www..rossell.es

Codi Validació: 43KE574LSXSYEC6DCSHGWHYX7 | Verificació: http://rossell.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 19

Ajuntament que a data 31 de desembre del present any s'efectuarà el traspàs del local

Ajuntament de Rossell


En primer lloc, es va donar compte de les resolucions de l'Ajuntament: 42/2018 fins
a 61/2018.
INFORMACIÓ DEL SR. ALCALDE I REGIDORS



El Regidor Andrés Caballer Vives, informa sobre els últims assumptes tractats en la
Mancomunitat Baix Maestrat.

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

Hem demanat ajuda a Presidència de la Generalitat per pal·liar els danys per
les pluges a la Comunitat Valenciana els dies 18, 19 i 20 d’octubre de 2018. Hem
presentat memòria de danys per 62.393 €, sobretot per arreglar camins.



Hem demanat ajuda a la Diputació de Castelló per a la realització immediata
d’accions per pal·liar els danys provocats per les pluges produïdes entre els
dies 18 i 20 d’octubre de 2018. Esperem rebre uns 5.000 € que és l’import
màxim que rebrà cada Ajuntament.



Dins de les subvencions per Abastiment d’aigua potable, hem demanat i
obtingut un ajuda de 8.665,61 € a la Diputació de Castelló per a la reparació de la
bomba que subministra aigua potable a Rossell des de bassa de captació de Malany.



L’IVAJ ens ha concedit una subvenció per al Centre d’Informació Juvenil (que està a
les mateixes oficines de l’Ajuntament) de 848 € per a l’adquisició d’un
ordinador.



També adquirirem un ordinador portàtil i un projector amb una ajuda de 1.200
€ de la Conselleria d’Igualtat i polítiques inclusives.

Número : 2018-0005 Data : 06/02/2019



ACTA DEL PLE

Subvencions i ajudes





El passat dia 12 es va fer la selecció de quatre treballadors a les oficines del SERVEF
de Vinaròs, dins dels programes EMCORP i EMCORD 2018. A finals de mes
contractarem estes quatre persones: dos per a la brigada, un conserge per al Centre
Cívic i una persona per fer neteja de les instal·lacions municipals. Tenim subvenció
al 100% de 34.000 € del SERVEF. La durada dels contractes serà de sis mesos.
Amb la incorporació d’estos quatre treballadors ja tindrem 16 persones
contractades en programes de foment de l’ocupació, tots subvencionats al 100%,
tant pel que fa al sou brut com el cost de seguretat social:

Programa

Organisme

Treballadors

Ajuda

Inici

Fi

EMCORD

SERVEF

2

17.000,00 €

28/12/2018

30/06/2019

EMCORP

SERVEF

2

17.000,00 €

20/07/2018

19/07/2019

EMCUJU

SERVEF

1

14.306,28 €

20/07/2018

19/07/2019
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Ocupació

Ajuntament de Rossell
EMPUJU

SERVEF

3

45.621,72 €

20/07/2018

19/07/2019

EMERGE

SERVEF

8

66.000,00 €

29/10/2018

30/04/2019

PLAN DE EMPLEO

DIPUTACIÓ

1

4.800,00 €

04/06/2018

30/09/2018

Suma…

17

164.728,00 €

S’ha acabat de muntar l’exposició de les meravelles naturals i paisatges de
Rossell i voltants al Centre Cívic. Per al seu finançament, com ja es va comentar el
Ple passat, tenim subvenció de l’Agència Valenciana de Turisme. També s’està
acabant de muntar un vídeo turístic de Rossell que estarà també subvencionat per
l’Agència Valenciana de Turisme amb l’altra subvenció que tenim de Promoció de
destins turístics.



Pla de Competitivitat. Este passat divendres es va fer la presentació a Traiguera
del Pla de Competitivitat Turística per als exercicis 2019, 2020 i 2021. El Pressupost
total del Pacte serà de 900.000 € per als tres anys a finançar a parts iguals entre
Generalitat, Diputació i municipis. Com ja vam comentar, s’ha constituït una
Associació on estaran integrats tots els ajuntament de Terres del Maestrat i que serà
la que rebrà els fons i portarà a terme aquest projecte.




Ja disposem a l'Ajuntament de 600 ejemplars de calendaris per a l'any 2019.
L'Agència Valenciana d'emergències ens ha lliurat una emissora per a les possibles
emergències que puguin donar-se en el municipi.
Els dies 27-28 de desembre i 2-3 i 4 de gener es realitzarà com ja és costum el
Nadal Viu per a nens amb horari de 10 a 13 hores.
S'ha realitzat la renovació del contracte de la fotocopiadora amb el sistema de
renting.
Està previst que per a l'any vinent 2019, amb el Pla 135 y 135-2 es realitzin les
següents obres:
(REFORMA DE PAVIMENTS I INSTAL•LACIONS DE CARRERS
HOSPITAL I SANT ANTONI A ROSSELL) - (OBRES REFORMA I ADAPTACIÓ DE L'EDIFICI
MUNICIPAL “CASA DE CULTURA” DE ROSSELL (1a FASE).




10.

Precs i preguntes.

No va haver-hi
I sense més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde, va aixecar la sessió, sent les 22,45 hores,
de tot el qual com Secretari certifique.
Document signat electrònicament al marge
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