
Ajuntament de Rossell

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLE/2017/5 El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 28 / de desembre / 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 NO

18950642E ERNESTO SANTIAGO SERRET BENITO NO

40916905C EVARISTO MARTI VILARO SÍ

73395241X HUGO DOMINGUEZ MUÑOZ SÍ

73385416Y JOSE ANTONIO VILARO QUEROL NO

47827596Q LAIA FONOLLOSA VIOLA SÍ

73389132L MERÇE PLA PRADES NO

73389115W MOISES VILARO MICHAVILA SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. CARLOS BELLES ROCA:
«motius treball»

1. ERNESTO SANTIAGO SERRET BENITO:
«motius treball»
1. JOSE ANTONIO VILARO QUEROL:
«motius treball»

1. MERÇE PLA PRADES:
«motius treball»



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 session anterior

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista l’acta de la session de data 28.09.2017 es aprovada per unanimitat.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Aprovació projecte de pressupost 2018.

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 s'han de 
mantindre en bon estat.
El pressupost pel 2018 augmenta un 7%, respecte al de 2017.
Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2018, 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 desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general  
d’estabilitat pressupostària (TRLGEP).
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 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, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de ROSSELL, per a l’exercici  
econòmic 2018, junt amb les Bases d’execució, el resum per capítols de les quals és el següent:

ESTAT DE DESPESES



  

A) OPERACIONS NO FINANCERES 907.940,70 €

A.1. OPERACIONS CORRENTS 736.453,22 €

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal 303.641,38 €

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis 377.981,57 €

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres 9.018,77 €

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 45.811,50 €

  

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 171.487,48 €

CAPÍTOL 6: Inversions Reals 171.487,48 €

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 0,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES 53.767,68 €

CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,00 €

CAPÍTOL 9: Passius Financers 53.767,68 €

  



TOTAL: 961.708,38 €

  
  

ESTAT D'INGRESSOS

  

A) OPERACIONS NO FINANCERES 961.696,36 €

A.1. OPERACIONS CORRENTS 808.090,68 €

CAPÍTOL 1: Impostos Directes 306.395,88 €

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes 6.000,00 €

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos 220.090,54 €

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 273.698,25 €

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials  1.906,01 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 153.605,68 €

CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals 0,00 €

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 153.605,68 €

B) OPERACIONS FINANCERES 12,02 €

CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,00 €

CAPÍTOL 9: Passius Financers 12,02 €



  

TOTAL: 961.708,38 €

SEGON.  Aprovar  la  plantilla  de  personal,  que  comprèn  tots  els  llocs  de  treball  reservats  a 
funcionaris i personal laboral.

 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, durant el qual 
els interessats podran presentar-hi reclamacions.

 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.

Aprovació expedient modificació de crédit nº 1 de 2017

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 ampliable, i atès que es 
disposa de  majors ingressos, per tot això, per l’Alcaldia es proposà la concessió d’un suplement de  
crèdit finançat amb càrrec a majors ingressos.

Vist que amb data 25.12.2017, 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

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 1/2017 del Pressupost en 
vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec a majors ingressos, d'acord amb 
el següent resum:

Estat de Despeses

Partida N.º Descripció Euros



 Econòmica    

 Cap. Art. 
Concepte

   

454 
619

 

OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO 

GENERAL

100.282,99

     
     
     
     
     
     

 
  TOTAL DESPESES

100.282,99

Estat d’ Ingressos:

Partida N.º Descripció Euros

Econòmica    

Cap. Art. Concepte    

39900

75080

 

OTROS INGRESOS DIVERSOS

OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS C.A.

25.895,48

74.387,51

  TOTAL INGRESSOS
100.282,99



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 moció de suport al dret civil valencià després de les sentències del tribunal 
constitucional

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió 
ordinària  celebrada  el  dia  11  d'abril  2017,  ha  adoptat  per  majoria,  (vots  a  favor:  PSPV-PSOE, 
COMPROMÍS, PP i EUPV, vot en contra; CIUTADANS,) la següent proposta de moció, perquè siga 
remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat, a fi que s'adopte pels seus respectius plenaris.

 MOCIÓ  DE  SUPORT  AL  DRET  CIVIL  VALENCIÀ  DESPRÉS  DE  LES  SENTÈNCIES  DEL  TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

Que  presenta  Sr.  Evaristo  Marti  Vilaro,  alcalde,  portaveu  del  Grup  Municipal  PSPV-PSOE  a 
Ajuntament de Rossell en el seu nom i representació, mitjançant el present escrit, i fent ús de les 
atribucions que li  confereix i  a l'empara d'allò que s'ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual 
s'aprova el  Reglament d'organització, funcionament i  règim jurídic de les Entitats locals, article 
97.3, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Un dels principals objectius de la Llei Orgànica 1/2006, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia, en la  
que es reconeix els valencians la condició de Nacionalitat Històrica, va ser garantir la competència 
de la Generalitat valenciana per a legislar sobre el dret civil, igualant-nos així a la resta de pobles 
de tradició foral, i acabar aquesta injusta discriminació.

Com a conseqüència d'aquest restabliment de la competència, les Corts Valencianes aprovaren les 
Lleis següents:
·         Llei 10/2007, de 20 de març, de Règim Econòmic Matrimonial Valencià.
·         Llei 5/2011 d'1 d'abril, de Relacions Familiars dels fills i filles, els progenitors dels quals no 
conviuen (coneguda com a Llei valenciana de custòdia compartida).
·         Llei 5/2012, de 15 d'octubre d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana.

 

 

Totes aquestes Lleis foren objecte de recurs d'inconstitucionalitat per part del Govern.

 L'Associació de Juristes Valencians va impulsar al juny de 2015 un manifest que exigia la retirada 
d'aquests recursos i defenia el dret civil valencià, i el va presentar en 173 municipis i nombroses 
entitats i associacions per a demanar el suport.

 Fins ara, i per via de mocions en els plens municipals, més de 155 ajuntaments (que representen 
uns 3.800.000 valencians) s'han sumat a la petició; a part, les Corts, el Consell de la Generalitat i 



les  tres  diputacions  provincials  també  ho  han  fet  diverses  institucions  i  entitats  públiques  i 
privades, des d'universitats a sindicats passant per associacions culturals.

 Una mostra tan patent de la voluntat i el desig d'una societat no va ser prou perquè el Govern 
d'Espanya retirara els recursos d'inconstitucionalitat, ni tan sols per a iniciar una negociació que 
posara fi a un conflicte que dura més de tres segles.

 Finalment, han arribat les sentències. La STC núm. 82/2016, de 28 d'abril, declara inconstitucional  
la Llei de Règim Econòmic Matrimonial Valencià; al mateix temps, buida de contingut i d'eficàcia 
normativa dos articles de l'Estatut d'Autonomia (art. 7.1 i DT 3a), articles que en el seu moment 
van aprovar les Corts Valencianes i les Corts Generals d'Espanya, i que mai han sigut recorreguts.

 La STC 110/2016, de 9 de juny, torna a negar la competència valenciana en matèria de dret civil i  
declara inconstitucionals els aspectes civils de la Llei 5/2012, d'Unions de Fet. I el passat 26-XII es 
va publicar la STC 192/2016, per la que el Tribunal Constitucional concloïa la inconstitucionalitat del 
nostre Dret, en aquest cas de la Llei 5/2011, de relacions familiars (La Llei valenciana de custòdia 
compartida). Com s'assegura en el vot particular d'un dels magistrats del Tribunal Constitucional, 
pensem que era possible una altra interpretació constitucional de l'Estatut d'Autonomia i de les 
seues competències en matèria del dret civil.

 En aquest moment, la Comunitat Valenciana tot just pot legislar en l'àmbit dels costums agraris, 
quan precisament l'Estatut va voler deliberadament, tant en la redacció de 1982 com en la reforma 
de 2006, que els valencians tinguérem un dret civil que donara respostes àgils, modernes i pròpies 
als problemes actuals dels valencians, i liquidar la injusta discriminació que patim com a poble des  
de l'abolició dels furs en 1707.

 Per l'anteriorment exposat, es proposa al ple els acords següents:

 Primer. Manifestar el suport a la competència de la Generalitat Valenciana en matèria de Dret Civil 
Valencià, tal com està previst en l’Estatut d'Autonomia Valencià.

 Segon. Sol·licitar a les Corts Valencianes que prenguen la iniciativa de la reforma de la Constitució 
perquè la competència en matèria de dret civil prevista en l'Estatut d'Autonomia Valencià, aprovat 
tant per les Corts Valencianes com per les Corts Generals, tinga encaixe dins de la Constitució.

 Tercer. Comunicar aquesta decisió als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i a tots els  
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al president de la Generalitat Valenciana 
i al president del Govern Espanyol, i a l'Associació de Juristes Valencians.

 Quart. El present acord es comunicarà a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

 

La Corporació per unanimitat aprova la moció.

Despeses i pagaments

Havent donat compte de les factures que a continuació es relacionen, la Corporació les aprova per 
unanimitat:



EMPRESA
REGISTRE 
ENTRADA QUANTITAT



AGUSTI QUEROL 1352 872,94 €

AGUSTI QUEROL 1351 1.297,58 €

ANDRES VILARO QUEROL 1421 306,61 €

ANDRES VILARO QUEROL 1367 722,37 €

ANDRES VILARO QUEROL 1366 210,78 €

BEL CERRAJERIA, C.B. 1227 2.553,22 €

BEL CERRAJERIA, C.B. 1228 4.713,80 €

BENITO URBAN SLU 12 450,85 €

CAPELGE 1123 513,52 €
COMERCIAL AGRICOLA SERGIO 
TOLOS, S.L. 1168 353,98 €

COMUNICACIONS DELS PORTS, S.A. 1101 193,60 €

CONSULTORIA QUEROL 1357 227,48 €

CONSULTORIA QUEROL 1229 211,75 €

CONSULTORIA QUEROL 1116 285,56 €

DIEGO CARDONA CABALLER 1081 302,50 €

DIEGO CARDONA CABALLER 923 484,00 €

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA 1125 266,20 €

ELCA ASCENSORES 1396 87,91 €

ELCA ASCENSORES 1271 87,91 €

ELCA ASCENSORES 1165 87,91 €

FERGARCIA, S.A. 1178 25,86 €

FORSEN, S.L. 1185 368,45 €

GERMANS CUARTIELLA, S.L. 1417 208,50 €

GERMANS CUARTIELLA, S.L. 1383 210,00 €

GERMANS CUARTIELLA, S.L. 1330 1.682,10 €

GERMANS CUARTIELLA, S.L. 1187 199,50 €

HERRAIZ SISTEMES, SA 1419 242,45 €

HERRAIZ SISTEMES, SA 1397 331,58 €

HERRAIZ SISTEMES, SA 1398 218,09 €

HERRAIZ SISTEMES, SA 1284 132,10 €

HERRAIZ SISTEMES, SA 1237 333,23 €

HERRAIZ SISTEMES, SA 1238 245,97 €

HERRAIZ SISTEMES, SA 1133 13,26 €

HERRAIZ SISTEMES, SA 1132 1.108,06 €

JARDINERIA GABY, S.L. 1306 205,54 €

JOAQUIN MESEGUER QUEROL 1146 3.415,01 €



JOAQUIN MESEGUER QUEROL 1145 2.494,87 €

LA DROGUERIA 1409 341,85 €

LA DROGUERIA 1273 257,45 €

LA DROGUERIA 1209 345,90 €

MOTOS MARCOVAL S.L. 1395 124,00 €

MOTOS MARCOVAL S.L. 1193 95,60 €

MUÑOZ PLA S.L.U. 1289 124,42 €

MUÑOZ PLA, SLU 1180 556,39 €

NURIA JUAN BATISTE 1134 449,78 €

PECSA 1183 229,90 €

PINTURAS QUEROL NIÑEROLA 1274 74,27 €

QUEROL CLUB DE LA OFICINA, S.L 1333 366,09 €

QUEROL CLUB DE LA OFICINA, S.L 1105 375,20 €

RADIO POPULAR S.A. 1370 145,20 €

TALLERES ALFREDO SERRANO, S.L. 1049 81,66 €

TETMA 1426 2.489,63 €

TETMA 1305 2.489,63 €

TRAHICSA 1296 1.600,83 €

UNIVERSITAT JAUME I 1075 217,68 €

VIDRES MATHEU 1390 46,74 €

VILARO EXCAVACIONS 1423 556,60 €

VILARO EXCAVACIONS 1422 2.208,25 €

TOTAL  38.842,11 €

Llicències d’obres.

Havent  donat  compte  de  les  sol·licituds  de  llicències  d'obres  que  s'assenyalen,  s'atorguen  les 
següents per unanimitat:

* FLORENTIN AIBAR NIETO, Poligono 5, parcel·la 177, pressupost: 55.938,66 €.

* ELISENDA ANDREU GAVALDA, Dr. Juan Saiz, 24, pressupost: 4.722,00 €



* MILENA ROT, Sant Antoni, 5, pressupost: 3.500,00 €.

* ENRIQUE VIDAL CABALLER, Placeta, 11, pressupost: 17.306,69 €

Aprovació, si escau, d’assumptes urgents.

PROPUESTA  DE  ACUERDO  DE  RENUNCIA  A  LA  CREDENCIAL  DE  CONCEJAL  DE  ESTE 
AYUNTAMIENTO DE CARLOS BELLES ROCA

Vista la renuncia a la credencial de Concejal de este Ayuntamiento de CARLOS BELLES ROCA, 
presentada el dia 28.12.2017

El Pleno de este Ayuntamiento por unanimidad acuerda:

1.  La aceptación de la referida renuncia.

 2.  Remitir a la Junta Electoral Central el presente acuerdo para que sea nombrado el siguiente de  
la lista presentada por el Partido Popular de Rossell MARIA DE LOS ANGELES MOLINER CALLARISA

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:  56/2017 fins a 71/2017.

 

 INFORMACIÓ DEL SR. ALCALDE

El Sr. Alcalde va donar compte dels següents temes:

 Subvencions i ajudes:

S’ha demanat subvenció a la Diputació de Castelló dins de la convocatòria d’ajudes subvencions 
per a inversions turístiques financerament sostenibles (IFS) per als municipis de la Província de 
Castelló. Un dels requisits per poder accedir a aquestes ajudes és que el municipi estiga declarat 
com a municipi turístic, cosa que Rossell compleix des de l’any passat. S’ha demanat la millora del  
paratge de la ermita de Sant Marc.

 

Manteniment pistes i camins

S’ha demanat a la Diputació de Castelló, com es fa cada any, el servei de maquinària per realitzar  
els treballs de reparació i manteniment dels camins i pistes del terme municipal.

S’ha sol·licitat del Servei de Cooperació Municipal de la Diputació de Castelló, la renovació dels 
emplaçaments  per  a  la  instal·lació  del  servei  d’accés  electrònic  per  a  municipis  de  menys  de 
20.000 habitants, Wifi 135.

S’ha  finalitzat  la  primera  fase  de  condicionament  de  camins  rurals.  En  aquesta  primera  fase, 
corresponent a l'anualitat 2017, s'han asfaltat 2.300 metres de camí rural, concretament el camí 
que  va des  de  Rossell  a  Canet.  Per  a  la  segona  fase,  que  s'executarà  durant  l'exercici  2018, 
s'asfaltaran els camins restants. El pressupost total de l’obra és de 154.973,97 €, i està finançada 
al 80% per la Conselleria d’Agricultura. La primera fase s’han executat al voltant de 100.000 €.



 

EMCORP i EMCORD

Als dos joves contractats en el programa Avalem Joves, que ja estan treballant a l'Ajuntament des 
de  l'estiu,  s'han  afegit  aquest  mes  de  desembre  dues  persones  més,  contractades  a  jornada 
completa,  que reforçaran la brigada municipal  fins a l'estiu de 2018. El  cost d'aquestes quatre 
contractacions  està  subvencionat  al  100%  pel  SERVEF.  La  contractació  es  fa  després  d’haver 
realitzat el procés de selecció corresponent a les oficines del SERVEF de Vinaròs.

Nou Taller d’Ocupació de la Taula del Sénia

A finals de desembre, s'incorporaran al taller d'ocupació de la Taula del Sénia que farà les classes 
teòriques  al  Centre  Cívic,  set  desocupats  més  de  Rossell,  que  estaran  contractats  per  la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia fins a desembre de 2018.

 Pacte territorial per l’ocupació “Castelló nord”

com ja s'a anat informant en anteriors Plens, l’Ajuntament de Rossell forma part del Pacte Territorial 
per l’ocupació “Castelló Nord”. L’objectiu compartit d’aquest pacte és el foment de l’ocupació al 
territori d’actuació. La entitat gestora del pacte és l’Ajuntament de Traiguera.

Els passat 21 de desembre es va fer a l’Ajuntament de Traiguera la selecció d’un Diplomat en 
Turisme i d’un Community manager per tal de que porten a terme, com a projecte experimental  
durant  l’exercici  2018,  la  dinamització  turística  del  territori  del  Pacte  Territorial.  Aquesta 
contractació estarà també subvencionada pel SERVEF al 100%.

 

Grup d’Acció Local Maestrat-Plana Alta

Com  ja  vam dir  en  el  passat  Ple,  el  nostre  GAL,  Maestrat-Plana  Alta  Leader  1420,  ha  estat  
seleccionat per al període 2014-2020. El passat 21 de desembre es van publicar les bases per tal  
de seleccionar un gerent per al GAL i a partir d’aquí tot es posarà en funcionament i les empreses 
del  territori,  i  també  els  Ajuntament,  podran  presentar  els  seus  projectes  per  tal  d’obtenir 
finançament de fons LEADER.

Neteja dels voltants del poble i altres indrets

Els alumnes del taller de la Taula del Sénia que s'imparteix al Centre Cívic "Molí Vell" han estat 
treballant les darreres setmanes pels voltants del poble i altres indrets. Entre d'altres, han esporgat 
els arbres de la Font de Baix i les Cases del Riu, i han fet desbrossament pels voltants de Rossell i  
alguns camins del terme.

Per  una  altra  banda,  una  brigada  de  mitigació  d’incendis  forestals  de  la  Conselleria  de  Medi 
Ambient també ha estat fent treballs de desbrossament dels voltants del casc urbà i del paratge de 
Sant Marc.

Com cada any l’Ajuntament organitza el Nadal Viu. Aquest any amb 22 xiquets inscrits. Dies: 27, 
28, 29 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener

 L'Alcalde continua explicant les assistències a diferents actes en representació de la 
Corporació.



- Assistència el 30 de setembre a Benicarló, als premis literaris Ciutat de Benicarló.
- Assistència el 12 d'octubre a la misa amb la Guardia Civil. Dia de la Hispanitat.
- Assistència el 14 d'octubre a la Fira de la Tardor a Sant Rafael del Riu.
- Assistència el 16 d'octubre al Palau de la Generalitat, presentació del programa Edificant.
- Reunió el 17 d'octubre a la Diputación (SEPAM), per millorar el servei.
- Assistència el 21 d'octubre a la Fira d'Artesania i Moble de la Sénia.
- Assistència el 25 d'octubre a la Generalitat Valenciana a la presentació programa Fons Feder.
- Assistència el 26 d'octubre a la Assemblea Consorci Bombers.
- Assistència el 28 d'octubre a la Fira de La Jana.
-  Assistència  el  3  de  novembre  a  la  II  Jornada  Internacional  d'innovació  organitzada  per 
Becsa-Mediterraneo.
- Reunió el 9 de novembre  amb els comerços locals, per tal de col·laborar i coordinar les festes de 
Nadal.
- Reunió  el 28 de novembre a la Casa dels Caragols (Delegació a Castelló Generalitat Valenciana) 
amb el Director General Administració Pública per tractar temes relacionats amb el Fons Feder.
- El passat 29 de novembre es va realitzar la senyalització de Oliveres Mil·lenaries a la Finca de 
Santiago  Fonollosa.  Mostrar  el  nostre  agraïment  al  propietari  de  les  oliveres  per  la  seua 
col·laboració.
- Assistència el 4 de desembre al 25é Aniversari del Hospital de Vinaròs.
- Reunió el 7 de desembre amb l'Associació de Joves i el nou President de la Comissió de Festes, Sr.  
Rodrigo Querol.
- Reunió el 11 de desembre amb la Presidenta del Parc de la Tinença de Benifassar i técnic de la 
Conselleria per donar-nos a conèixer el projecte dels trencaossos.
- Assistència el 21 de desembre al Centre Civic, Moli Vell per clausura, el Taller d'Empleo Taula del  
Sénia del any 2017.

C) PRECS I PREGUNTES

no va haver-hi
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