Ajuntament de Rossell
PLE - AJUNTAMENT

Inici sessió: 21’30h.

ASSISTENTS:

ORDRE DEL DIA:

ALCALDE-PRESIDENT:

1. Aprovació de l'acta de la sessió
anterior.

D. EVARISTO MARTÍ VILARÓ

2.

Sol·licitud

d'inclusió

en

el

pla

provincial d'obres i serveis de la diputació

REGIDORS:

provincial de castelló per a l'exercici 2021.

D. JOSE ANTONIO VILARÓ QUEROL
Dª. LAIA FONOLLOSA VIOLA
MARIA

ESMERALDA

Aprovació, si escau, d’assumptes

MUÑOZ

SEGURA

4.

Informació

de

l’alcaldía

i

dels

regidors i donar compte de les resolucions.

EVARISTO MARTI VILARO ( 2 de 2 )
Alcalde - President
Data Signatura : 21/04/2021
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NO ASSISTENTS:

D. ANDRES CABALLER VIVES
Dª. ARACELI ADROVER CABALLER
D. ERNESTO SERRET BENITO

SECRETARI: JESÚS CASTELL ALBIOL

ACTA DEL PLE

5. Precs i preguntes.
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Jesús Castell Albiol ( 1 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 21/04/2021
HASH: 46691420643235c4b1fdaca922f5e084

Sessió ordinària 08.03.2021

Ajuntament de Rossell
1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Vista l’acta de la sessió de data 30.11.2020 es aprovada per unanimitat.

2.

SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ EN EL PLA PROVINCIAL D’OBRES I SERVEIS DE LA
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ PER A L’EXERCICI 2021

Vista la publicación de las bases que regirán la concesión de subvenciones a los
Ayuntamientos y Mancomunidades de la provincia de Castellón, dentro del Plan
Provincial para el año 2021 en el B.O.P. nº 21 de fecha 18.02.2021
Visto que según las citadas bases el importe asignado al Ayuntamiento de ROSSELL
Vistas las necesidades del Ayuntamiento de ROSSELL
ACUERDA:
1. Solicitar la inclusión de este Ayuntamiento en el Plan Provincial de Obras y
Servicios de la Diputación Provincial de Castellón para el ejercicio 2021 de las
siguientes actuaciones de inversión real (obras):

ADAPTACIÓN Y MEJORA DE
LAS INSTALACIONES DE LA
CASA DE CULTURA DE
ROSSELL

44.232,97 €

Honorarios
Honorarios de
de dirección
redacción
obra

1.858,51 €

1.858,52 €

Total

47.950,00 €

3. Solicitar la inclusión de este Ayuntamiento en el Plan Provincial de Obras y Servicios
de la Diputación Provincial de Castellón para el ejercicio 2021 de las siguientes
actuaciones en gasto corriente y de personal, por un importe total previsto de
47.950,00 euros :

Actuación

Cap. 1 /
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

Importe
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Título de la Actuación

Presupuesto de
ejecución por
contrata o por
Administración

ACTA DEL PLE

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad

Número: 2021-0001 Data: 21/04/2021

asciende a 95.900,00 euros.

Ajuntament de Rossell
Cap. 2

previsto

Contratación de personal técnico (colegios profesionales)

Cap. 1

20.710,89 €

Programas culturales de Ayuntamientos

Cap. 2

15.371,31 €

Desinfección y desinsectación en municipios

Cap. 2

1.000,00 €

Cap. 1

10.867,80 €

Contratación personal técnico adscrito a los servicios
sociales municipales
Becas personas con discapacidad
Becas de estudio
Becas para mujeres víctimas violencia de género

Mejora ambiental en espacios degradados
Adaptación de piscinas a normativa
Actuaciones para mejora de la eficiencia energética
Certámentes agroganaderos
el

fomento

de

productos

Otros (especificar) Contratación personal mantenimiento
agua potable a domicilio

47.950,00 €

3. Comprometerse a la aportación económica en la cuantía que exceda de la
cantidad máxima subvencionable.

ACTA DEL PLE

Actuaciones
para
agroalimentarios
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Ferias comerciales

3.

APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ASSUMPTES URGENTS.

No va haver-hi

4.

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: 134/2020
fins a 140/2020 i 1/2021 fins a 27/2021
INFORMACIÓ DEL SR. ALCALDE I REGIDORS
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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4. Comunicar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

Ajuntament de Rossell
Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta el següent:
Foment d’ocupació
Demanada a LABORA subvenció per tindre una brigada EMERGE de 1 capatàs i 7 peons
durant 7 mesos, començant a octubre 2021.
Demanada la LABORA subvenció EMCORP per contractar l’any pròxim dos treballadors
majors de 30 anys durant 7 mesos, començant a octubre 2021.

Selecció de dinamitzador per a la Unitat de Respir:
S’han publicat les bases de selecció per a cobrir el lloc de treball de dinamitzador de la
Unitat de Respir després de que Jordi Ibañez demanés la baixa voluntària a finals d’any.
Turisme
-

Ajudes Parèntesi a empreses turístiques. Després de traure l’ajuntament les bases
de les ajudes i donar 15 dies a les empreses per a presentar sol·licitud, s’han presentat
13 empreses i s’ha donat la subvenció a 12. Se n’ha exclòs una per considerar que no
exerceix l’activitat al terme de Rossell. En total s’han repartit 29.770€.

-

Nova ruta al toll de les vaques. Una nova ruta curta que senyalitzarem per afegir al
catàleg de rutes que ja tenim.

ACTA DEL PLE

S’ha contractat una jove menor de 30 anys dins del programa EMCUJU per reforçar els
serveis municipals (llar d’infants, unitat de respir, biblioteca, etc.). Estarà contractada
durant un any.

Número: 2021-0001 Data: 21/04/2021

Taller d’ocupació Taula del Sénia. Ha començat el nou taller d’ocupació de la
Mancomunitat Taula del Sénia al que s’han incorporat 10 alumnes-treballadors, 3 d’ells de
Rossell. Com ja ve sent habitual les classes teòriques es faran al Centre Cívic “Molí Vell”
que disposa d’aules homologades per LABORA.

Obra Llar de Jubilats: S’ha fet ja tota la justificació de l’obra i l’ajuntament ha cobrat
l’ajuda que cobreix el 100% de l’actuació: 99.980,18€.
Pla d’Igualtat. Ajuda sol·licitada a la Diputació de Castelló per la redacció d’un Pla
d’Igualtat intern que serà encomanat a una empresa externa en cas de ser concedida la
subvenció de 2.500 €.
Abastiment aigua potable. Estem preparant la documentació per presentar sol·licitud
d’ajuda a la Diputació de Castelló perquè ens subvencione el material de l’obra que ha fet
la brigada EMERGE: “Renovació de la conducció d'aigua potable de Sant Pere a Malany”.
Condicionament camins rurals: Estem preparant la documentació per presentar en els
pròxims dies sol·licitud d’ajuda a la Conselleria d’Agricultura per a reasfaltar una camí rural
de 1.600 metres de llarg. L’actuació pujaria uns 70.000 € i l’ajuda pot cobrir fins al 80%.

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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Altres Subvencions

Ajuntament de Rossell
Altres
Amb motiu del Dia de l’Arbre de la Comunitat Valenciana del 31 de gener, l’Ajuntament de
Rossell, en col·laboració amb l’AMPA, han repartit arbres per plantar a tots els xiquets i
xiquetes interessats.
La brigada Municipal ha instal·lat una taula de descans al costat del Pou d’En Parats (camí
del Cementeri).
















El 26.02.2021 es va abonar el Pla Resistir al sector que ha patit les restriccions pel
tancament dels seus negocis, amb un total de 29.770,00 €.
Renovació de la xarxa d'aigua potable, d'un tram desde Sant Pere a Malany.
Obres conducció xarxa d’aigua potable, tram camí Mas de l’Ullatre.
S'informa sobre les obres en procés d'execució, Casa de Cultura i Local de Jubilats.
S’informa dels treballs que estan duent a terme les brigades municipal, Emerge i
Taller d'Ocupació.
Reunió telemàtica amb l’Educadora Ambiental de Diputació amb la finalitat de
conscienciar de la recollida selectiva i bones pràctiques dels residus.
Parcs infantils: remodelació del parc de Rossell i instal·lació de nou parc a Bel.
Assistències de membres de l'Ajuntament a Mancomunitat Baix Maestrat, Andrés
Caballer i del l’Alcalde: FVMP (Pla Resistir), Terrres del Mestrat i Taula del Sénia.
Es dóna compte de la realització de les obres a Bel: habitatge de Joaquin Cardona,
per motius d’humitat.
Programa Reviu (FVMP / Agenda Avant) ens adherim. Programa pilot per motivar les
persones que vinguen a viure als pobles on hi ha despoblament.
Pla PEBA, (Banda ampla), enquesta de la Direcció General per a establir i donar
solució als punts on no hi ha connectivitat.
Subvenció Diputació, objectius de desenvolupament sostenible.
La regidora Esmeralda Muñoz Segura, dóna compte de la situació que es va generar
i la seva solució amb diversos immigrants que residien al municipi
Visita del President de la Diputació Provincial, per vore l’estat de les obres de la
carretera CV-100, des de Sant Rafel a Rossell.
Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
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Altres temes dels que es va informar, per part de l’Alcalde i els Regidors i
Regidores:

ACTA DEL PLE

Amb motiu de la celebració del Dia de la Dona, l’Ajuntament de Rossell hem organitzat
diversos actes: II Concurs Infantil i Juvenil de Microrelats per la Igulatat, amb els alumnes
del CRA la Bardissa com a participants; Campanya “Balcons Violeta”, on el poble ha
decorat els balcons de color lila; publicació a les xarxes socials del Manifest Institucional
del 8M i de l’article d’opinió de la regidora Esmeralda Muñoz Segura sobre l’escletxa
salarial entre homes i dones; i per últim, Concurs creatiu “L’amor lliure no és una opció”, en
col·laboració de l’Associació de Joves Rossellans.

Número: 2021-0001 Data: 21/04/2021

Des de l’Ajuntament, a través de les xarxes socials, s’informa cada divendres de la situació
epidemiològica a Rossell d’acord en les dades de les autoritats sanitàries de la comarca.
Així mateix es fa difusió de les mesures decretades per la Generalitat Valenciana per
contindre la propagació del Covid-19.

Ajuntament de Rossell

5.

Precs i preguntes.

No va haver-hi
I sense més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde, va aixecar la sessió, sent les 23,05 hores,
de tot el qual com Secretari, certifique.
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