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Dª.

4. Precs i preguntes.

Ajuntament de Rossell
Abans de l'inici de la sessió es guarda un minut de silenci en memòria de totes aquelles
persones que han perdut la vida a causa d'el Covid-19.
També un record per a Salvador Negre, exregidor d'aquest Ajuntament que va faltar el
passat dia 8 de maig.
1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Vista l’acta de la sessió de data 10.02.2020 es aprovada per unanimitat.
2.APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ASSUMPTES URGENTS.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A SOL•LICITAR EL SUPORT PÚBLIC A LES RAMADERIES DE BOVÍ BRAU
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

per a fer front a la pandèmia del Covid-19 està tenint, igual que succeeix en molts altres sectors, un
impacte tremendament negatiu sobretot el sector ramader de la Comunitat Valenciana, sense
excepcions.
El Govern d’Espanya i de la Generalitat han pres diverses mesures per a fer front a l’impacte
econòmic que està tenint aquesta crisi en direcció a alleugerar l’impacte de la crisi sobre el conjunt
del teixit productiu i aconseguir el més prompte possible el repunt econòmic.

ACTA DEL PLE

La profunda alteració que han patit tota classe d'activitats a conseqüència de les mesures adoptades
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D’EXHIBICIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA AFECTADA PER LA CRISI DEL COVID-19

Les ramaderies de boví brau, d'exhibició, són un dels sectors que pitjor ho estan passant per aquesta
important excedent de caps de bestiar braus en el camp i la desatenció del qual per falta de recursos
podria desencadenar que centenars de bovinsacaben en l'escorxador. No sols això, sinó que, per a
evitar aquest trist final, han de continuar sent alimentats i rebre les cures veterinàries precises, un
desemborsament que no fa més que empitjorar la precària situació del sector.
Des d'un punt de vista temporal, la pandèmia del coronavirus s'està desenvolupant en un dels pitjors
moments per a aquest sector. Després de superar el sempre complicat hivern, amb milers d'animals
que alimentar i sense obtenció d'ingressos per a compensar les despeses generades per totes les
cures sanitàries que aquest sistema de producció tan exigent requereix, la crisi sanitària continuarà
impedint la compensació de les inversions realitzades amb els previsibles beneficis obtinguts pels
festejos de primavera, ara inexistents. L'absència d'aquests espectacles durant aquests mesos, unida
a les incògnites i incerteses que s'obrin ara sobre les opcions reals de poder celebrar-los durant la
campanya d'estiu, que és quan es concentren la major part d'aquests, deixa als ramaders de
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crisi a conseqüència de la paralització de la temporada de festejos, la qual cosa es tradueix en un

Ajuntament de Rossell
l'esmentat sector en una situació d'extrema dificultat.
Cal recordar que dins del sector ramader, el de brau es diferencia de la resta perquè sustenta la seua
economia en la venda o lloguer dels seus animals; destinar-los al mercat de la carn implicaria
pèrdues inassumibles. Estem parlant d'un col•lectiu professional que agrupa en la nostra Comunitat
un total de 105 explotacions i prop de 10.000 caps de bestiar.
Per tant, resulta evident que també les ramaderies de caps de bestiar braus de la Comunitat
Valenciana s'estan veient afectades de manera molt negativa per les conseqüències adverses que
està provocant la Covid-19 sobre el teixit econòmic en general i, en el cas concret que ens ocupa,
sobre el sector de la ramaderia valenciana en particular.

1. El Ple de l’Ajuntament de Rossell dona el seu suport a les mesures adoptades pel Govern d’Espanya

2. El Ple de l’Ajuntament de Rossell insta al Consell de la Generalitat perquè, dissenye i pose en
marxa en un pla específic d'ajudes per a la ramaderia de boví brau amb l'objectiu de poder fer front
al deute que està generant la falta d'ingressos, per a continuar alimentant als animals així com per a
realitzar i les cures sanitàries necessàries.
La Corporació per unanimitat aprova aquesta proposta de resolució

ACTA DEL PLE

i el Consell de la Generalitat Valenciana.
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ACORDS:

MAIG, DEL MINISTERI DE SANITAT, RESPECTE DELS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA ALS
MUNICIPIS QUE ES TROBEN EN UNITATS TERRITORIALS EN FASE 1
La Resolució, de 24 d'abril de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual
s'estableixen les condicions per a l'obertura dels mercats de venda no sedentària a la Comunitat
Valenciana, regula l'autorització per a realitzar la venda d'aliments i articles de primera necessitat en
els mercats no sedentaris. Si bé aquesta resolució no és aplicable en aquelles unitats territorials que
hagen entrat en fase 1 del procés de desescalada, com aconseqüència de la nova ordenació recollida
en l'Ordre del Ministeri de Sanitat SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després de la declaració de l'estat d'alarma
en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
Aquesta Ordre SND/399/2020, disposa en els articles 10.6 i 13 mesures relatives als mercats que
desenvolupen la seua activitat a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública per a les
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RECOMANACIONS I ACLARIMENTS PER A FACILITAR L'APLICACIÓ DE L'ORDRE SND/399/2020, DE 9 DE

Ajuntament de Rossell
unitats territorials en fase 1, en concret:
Article 10. Reobertura dels establiments i locals comercials detallistes i de prestació de serveis
assimilats.
6. Quan així ho decidisquen els ajuntaments corresponents, i havent de comunicar aquesta decisió a
l'òrgan competent en matèria de sanitat de la comunitat autònoma, podran efectuar la reobertura els
mercats que desenvolupen la seua activitat a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública,
comunament denominats mercats ambulants, donant preferència a aquells de productes alimentaris i
de primera necessitat i procurant que sobre els productes comercialitzats en aquests es garantisca la
no manipulació per part dels consumidors. Els ajuntaments establiran requisits de distanciament
entre llocs i condicions de delimitació del mercat amb l'objectiu de garantir la seguretat i distància
entre treballadors, clients i vianants.
En tot cas, s'ha de garantir una limitació al vint-i-cinc per cent dels llocs habituals o autoritzats i una
afluència inferior a un terç de l'aforament habitual, i es podrà alternativament augmentar la
equivalent a la mencionada limitació.
Article 13. Mesures relatives a la higiene dels clients a l'interior d'establiments i locals i en els
2. Els establiments i locals, així com els mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via
pública (mercats ambulants), hauran d'assenyalar de manera clara la distància de seguretat
interpersonal de dos metres entre clients, amb marques en el sòl, o mitjançant l'ús de balises,
cartelleria i senyalització per a aquells casos en els quals siga possible l'atenció individualitzada de
més d'un client al mateix temps, que no podrà realitzar-se de manera simultània per part del mateix
empleat.
4. En els establiments i locals comercials, així com en els mercats a l'aire lliure o de venda no

ACTA DEL PLE

mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública.
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superfície habilitada per a l'exercici d'aquesta activitat de manera que es produïsca un efecte

sedentària en la via pública, que compten amb zones d'autoservei, haurà de prestar el servei un
treballador de l'establiment o mercat, amb la finalitat d'evitar la manipulació directa per part dels
5. No es podrà posar a la disposició dels clients productes de prova no destinats a la venda com ara
cosmètics, productes de perfumeria, i similars que impliquen manipulació directa per successius
clients.
6. En els establiments del sector comercial tèxtil, i d'arranjaments de roba i similars, els emprovadors
hauran d'utilitzar-los una única persona, després del seu ús es netejaran i desinfectaran. En cas que
un client es prove una peça que posteriorment no adquirisca, el titular de l'establiment implementarà
mesures perquè la peça siga higienitzada abans que siga facilitada a altres clients. Aquesta mesura
serà també aplicable a les devolucions de peces que realitzen els clients.
És per això que, davant la nova regulació es fa necessari establir les recomanacions per als
ajuntaments que es troben situats en unitats territorials en fase 1 del procés de desescalada, amb
l'objectiu de facilitar la seua aplicació:
 Els ajuntaments, si així ho consideren, podran decidir la reobertura dels mercats que desenvolupen
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clients dels productes.

Ajuntament de Rossell
la seua activitat a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública. En el cas d'establir el retorn
d'aquesta activitat hauran de comunicar aquesta decisió al Centre de Salut Pública que per la seua
ubicació li corresponga.
 S'ha de garantir una limitació al 25% dels llocs habituals o autoritzats i una afluència inferior a un
terç de l'aforament habitual. No obstant això, pot augmentar-se la superfície normalment habilitada
per a l'exercici d'aquesta activitat de manera que es produïsca l'efecte equivalent a la limitació
d'aforament.
 En l'autorització dels llocs de venda s'ha de donar prioritat a aquells dedicats a la venda de
productes alimentarisi de primera necessitat.
 En tot moment s'ha de garantir que l'aforament a la zona de mercat evite aglomeracions que
impedisquen mantenir les distàncies de seguretat. Per a això s'ha d'establir un aforament màxim i
controlar que es compleix en els accessos (en els moments d'afluència massiva seguir la norma
mercat que es compleixen les mesures de distanciament social i les contingudes en la resolució per
part de venedors i clients.
ambulant recomanat és el d'1 comprador/per cada 4 metres quadrats de superfície de trànsit en
carrers amb parades [(llarg del carrer) x (ample menys un metre 1 per cada costat amb llocs)]
 Els Ajuntaments establiran els requisits de distanciament entre llocs i les condicions de delimitació
del mercat amb l'objectiu de garantir en tot moment la seguretat i la distància entre venedors i
clients recomanada de dos metres.

ACTA DEL PLE

 Per a garantir la distància de 2 metres de seguretat interpersonal l'aforament màxim del mercat
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“comprador que n’ix, comprador que hi entra”). Amb regularitat s'ha de comprovar a l'interior del

Un metre és la distància aproximada que cal mantenirentre el comprador i el lloc per a garantir la

 Hauran de senyalitzar els espais de venda en els mercats de manera que es facilite el compliment
de les distàncies de seguretat interpersonals de dos metres, amb marques en terra, o mitjançant l'ús
de balises i cartelleria.
 Es recomana que els llocs de venda es troben separats per una via de trànsit, amb una separació
mínima de 2,5 metres entre els laterals, que no serà de trànsit. És recomanable senyalitzar-la amb
barreres o cintes de manera que s'impedisca el pas. Aquesta distància de separació lateral es podrà
substituir, en cas necessari, mitjançant la instal·lació d'algun element que permeta la separació
efectiva entre els llocs de venda de manera que es garantisca una protecció equivalent a la que
atorga la distància de seguretat. Aquestes separacions laterals hauran de tindre unes dimensions
adequades, utilitzar materials que impedisquen el pas de la contaminació i ser de fàcil neteja i
desinfecció.
 En el cas d'optar per la instal·lació d'aquestes proteccions laterals, la seua col·locació s'efectuarà
de manera que permeten el moviment dels venedors i al mateix temps, el compliment de les
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distància de seguretat de 2 metres entre el comprador i el venedor

Ajuntament de Rossell
distàncies de seguretat interpersonal.
 L'atenció a la clientela es realitzarà de manera individualitzada i no podrà realitzar-se de manera
simultània a més d'una persona pel mateix empleat/ada.
 L'emplaçament on se situe el mercat es recomana que estiga asfaltat, amb llosetes o amb
qualsevol material que permeta la neteja i desinfecció fàcils. Han d'estar situats lluny de focus de
contaminació com ara solars abandonats, etc.
 De manera prèvia a la instal·lació del mercat i després de la seua finalització, ha de realitzar-se la
neteja i desinfecció de la zona.
 Hauran de posar a la disposició del públic, en l'entrada al mercat o en els seus voltants,
dispensadors amb gels hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de
Sanitat. Podrà, així mateix, facilitar màscares, guants o establir la seua obligatorietat d'ús si així es
considera necessari per part de l'organisme competent.
 En cas necessari i en la mesura que siga possible, s'ha de dotar de suficients i accessibles
que el necessiten. Es recomana així mateix connexió per a eliminació d'aigües residuals per a evitar
l'ús de sistemes d'emmagatzematge.
Després de la finalització del mercat, els serveis municipals s'encarregaran de la retirada dels
residus.
 A més de la cartelleria es recomana emprar altres mitjans, com a avisos periòdics per megafonia,
per a informar la ciutadania de les mesures de distanciament i higiene.
 El personal dels llocs de venda hauria de disposar de lavabos pròxims dotats amb llavamans, sabó
dosificador i paper per a l'assecament de mans d'un sol ús, que, si escau, puguen ser desmuntables
si no s'habiliten a aquest efecte els d'algun edifici localitzat als voltants. S'ha de garantir que aquests

ACTA DEL PLE

 Es recomana disposar de suficients contenidors de fems i en bon estat de manteniment i neteja.
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connexions d'aigua corrent de consum humà que permeten la rentada de mans a tots aquells llocs

siguen netejats i desinfectats amb una freqüència adequada.

3.

INFORMACIÓ DE L’ALCALDÍA I DELS REGIDORS I DONAR COMPTE DE LES
RESOLUCIONS.


En primer lloc, es va donar compte de les resolucions de l'Ajuntament: 14/2020 fins
a 38/2020.
INFORMACIÓ DEL SR. ALCALDE I REGIDORS



El Regidor Andrés Caballer Vives, dóna compte de diversos assumptes relacionats
amb la Mancomunitat de Baix Maestrat (Serveis Socials)
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La Corporació es dóna per assabentada i aplicarà aquestes recomanacions.

Ajuntament de Rossell
Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta el següent:







Subvenció Plagues (mosquit tigre) 2020. S’ha sol·licitat subvenció a l’FVMP per a portar a
terme tractament de Plagues de mosques i mosquits. Es faran diversos tractaments durant
les próximes setmanes de cara a l’estiu. El divendres passat es va fer el primer.
Plan de Empleo Diputació 2020. Una vegada finalitzats els programes EMERGE i a punt
d’acabar l’EMCORP, hem demanat esta subvenció a la Diputació de Castelló per tal de
reforçar amb una persona la brigada municipal a l’estiu.
Pròrroga ADL 2020. S’ha demanat una nova ajuda per la pròrroga de 2020-2021.
Esdeveniments esportius (carrera joves) 2020. S’ha demanat a la Diputació de Castelló
una ajuda. De totes formes els jovfes ens han comunitat que no la faran aquest any i per tant
haurem de renunciar a la subvenció.
Accessibilitat Cases Consistorials 2020. S’ha demanat la mateixa subvenció que es va
demanar l’any passat per tal de fer oibres per la millora de l’accessibilitat de la Llar de
Jubilats.
Ajudes demanades a l’Agència Valenciana de Turisme:
- Adequació ruta dels Peraires. Una nova ruta curta que senyalitzarem per afegir al
catàleg de rutes que ha tenim.
- Festival Catars II. És la continuació de les activitats que es van fer l’any passat.
Segurament la majoria tampoc no es podran fer.
- Rutes guiades amb l’empresa Itinerantur. S’ha demanat ajuda per a fer rutes guiades
per les senderes de Rossell amb l’empresa Itinerantur.

Altres temes dels que es va informar:
- El dia 12 de maig es va realitzar una vídeo conferència amb diversos Ajuntaments, i

l'Institut Valencià de Finances, per donar a conèixer els préstecs que estan a disposició
dels veïns i veïnes.
- Aprovació del projecte de conveni de col·laboració entre Agència Valenciana de turisme,
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Subvencions demanades

Patrononato de Turisme de la Diputació i Terres del Maestrat.
- Programa de Subvencions de la Diputació, Escola Matinera, Unitat de Respir, Unitats de

- Actuacions que s'han realitzat al municipi amb motiu de l'Covid-19:

Participació dels regidors/es en diverses tasques. Desinfecció dels carrers i edificis
municipals. Comunicació permanent amb la Guàrdia Civil, Metge i Infermera. Agraïment a
l'Associació de Joves, Creu Roja i a la gent del poble.
S'ha comprat per part de l'Ajuntament mascaretes que s'han repartit a tots els veïns i
veïnes del municipi, en diferents ocasions.
- Han finalitzat els treballs de la brigada del Emerge.
- S'han realitzat treballs de restauració en diversos camins rurals.
- S'informa que el Banc de Santander no ha contestat a el requeriment de l'Ajuntament en

relació amb l'incendi d'l'edifici propietat d'aquesta entitat bancària.
- S'ha canviat la claraboia de Centre Cívic.
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Conciliació Familiar per a infantil de 0 a 3 anys.

Ajuntament de Rossell
Com què amb motiu del confinament provocat pel Covid-19, diversos col·lectius
d'establiments públics van haver de tancar les portes. La Corporació per unanimitat acorda
l’xempció de la taxa per ocupació de la Via pública 2020 a bars i restaurants, així com
l'exempció de la taxa de recollida de residus sòlids 2020, als establiments que no van
tindre activitat.
- Donat que s’han anul·lat les festes majors tal com tradicionalment es celebren, es farà

una reunió la setmana que ve en la Comissió de Festes i les associacions locals per tal
de decidir entre tots quin programa de festes alternatives es podran portar a terme,

Precs i preguntes.

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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No va haver-hi
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8.
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donada la situació sanitaria actual.

