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urgents.

i donar compte de les resolucions.
8. Precs i preguntes.

NO ASSISTENTS:
Dª. LAIA FONOLLOSA VIOLA

SECRETARI: JESÚS CASTELL ALBIOL

ACTA DEL PLE

Dª.
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4. Llicències d’obres.
Número: 2019-0008 Data: 04/02/2020

crédit de 2019
D. JOSE ANTONIO VILARÓ QUEROL

Ajuntament de Rossell
1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Vista l’acta de la sessió de data 21.10.2019 es aprovada per unanimitat.
2.APROVACIÓ PROJECTE DE PRESSUPOST 2020

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
temes socials i d’ocupació, suport a les entitats locals, incloint també en l’apartat
l’Ajuntament, carrers, camins rurals i Casa de Cultura. El Sr. Alcalde manifesta el seu
agraïment i el de tota la corporació a tots els funcionaris de l’¡Ajuntament, especialment al
2020.
Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic
2020, 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

ACTA DEL PLE

Secretari Jesús Castell, per la seua implicació i treball en la confecció d’aquest pressupost

Número: 2019-0008 Data: 04/02/2020

d’inversions, obres necessaries per millorar les actuals infraestructures del poble: edifici de

(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, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de ROSSELL, per a
l’exercici econòmic 2020, junt amb les Bases d’execució, el resum per capítols de les quals
és el següent:

ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES

943.711,87 €

Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
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El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu

Ajuntament de Rossell
A.1. OPERACIONS CORRENTS

895.755,86 €

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal

404.404,53 €

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis

425.471,98 €

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres

7.417,28 €

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

58.462,07 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

47.956,01 €

CAPÍTOL 6: Inversions Reals

47.956,01 €

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

0,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES

55.206,68 €

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00 €
55.206,68 €
TOTAL:

998.918,55€

A) OPERACIONS NO FINANCERES

998.906,53 €

A.1. OPERACIONS CORRENTS

863998,53 €

CAPÍTOL 1: Impostos Directes

319.666,99 €

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes

6.000,00 €

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos

174.880,53 €

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

361.645,00 €

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials

1.806,01 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

134.908,00 €

CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals

ACTA DEL PLE

ESTAT D'INGRESSOS

Número: 2019-0008 Data: 04/02/2020

CAPÍTOL 9: Passius Financers

0,00 €
134.908,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES

12,02 €

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00 €

CAPÍTOL 9: Passius Financers

12,02 €
TOTAL:

998.918,55 €

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

Codi Validació: 4436S33QF6YWXE2MP5GN4D2DF | Verificació: https://rossell.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 13

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

Ajuntament de Rossell
Ayuntamiento de Rossell

Sector: Administración general de la Entidad

Local y resto de sectores
Presupuesto del ejercicio 2020
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

7

30.010,04 €

30.010,04 €

1

12.341,56 €

5

132.231,92 €

132.231,92 €

16

92.000,00 €

92.000,00 €

29

266.583,52 €

Directivo
Personal

33.222,43 €

8.586,56 €

54.150,55 €

en prácticas
Laboral fijo
Laboral
temporal
Otro
Personal
Total

33.222,43 €

8.586,56 €

308.392,51 €

Gastos Comunes
Concepto
Acción Social
Seguridad Social
Resto artículo 16

Importe
96.000,00 €
Total gastos comunes

Número total de efectivos
Importe total de gastos

A)

ACTA DEL PLE

Interinos
Funcionarios

96.000,00 €

22
404.392,51 €

FUNCIONARIOS DE CARRERA
Denominación
Plaza

Número: 2019-0008 Data: 04/02/2020

de carrera
Funcionarios

N.º
Plazas

Grupo

Nivel

Escala
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Subescala
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eventual
Funcionarios

Ajuntament de Rossell
Auxiliar –
ADMINISTRATIVO
(Secretario Accidental)

C2

ADMÓN.

26

ADMINISTRATIVO

PERSONAL LABORAL FIJO
Denominación de plaza
Agente de Desarrollo Local
Dinamizadora Turística
ARQUITECTO TÉCNICO
(Tiempo Parcial)
Personal de Limpieza
Oficial

Grupo

Nivel

Grupo

Nivel

1
1
1
1
1

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Denominación de plaza
PEONES SUBALTERNOS Y OTRO PERSONAL
SOCORRISTAS

N.º
Plazas
14
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,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.

Número: 2019-0008 Data: 04/02/2020

C)

N.º Plazas

ACTA DEL PLE

B)

1

CINQUÈ. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
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. APROVACIÓ EXPEDIENTS MODIFICACIÓ DE CRÉDIT DE 2019.

Aprovació expedient modificació de crédit nº 1 de 2019
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produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor

Ajuntament de Rossell
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 Augment de les previsions
inicials d'ingressos.
Vist que amb data 13.11.2019, 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
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 1/2019 del Pressupost
en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb a Augment de les previsions

Aplicación

Tipo

Ingresos

912 10001

Modificación
SUPLMENTOS DE

REMUNERACIONES

CRÉDITO

Gastos

Texto Explicativo

5.000,00

MIEMBROS
CORPORACIÓN
920 13100

SUPLEMENTOS

RETRIBUCIONES

DE CRÉDITO

15.000,00

LABORAL

EVENTUAL
87001
APLICACIÓN

AUMENTO
PARA

FINANCIACIÓN

DE

SUPLEMENTOS

DE

CRÉDITOS

DE

20.000,00

LAS
PREVISIONES
INICIALES

DE

INGRESOS
Suma total....

20.000,00

20.000,00

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
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PERSONAL

ACTA DEL PLE

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

Número: 2019-0008 Data: 04/02/2020

ACORD

Ajuntament de Rossell
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 2 de 2019
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 Augment de les previsions
inicials d'ingressos.
Vist que amb data 14.11.2019, la Secretaria va emetre un informe sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
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
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 3/2018 del Pressupost
en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb a Augment de les previsions
inicials d'ingressos, d'acord amb el següent resum:
Aplicación

Tipo

Ingresos

920 13100

Modificación
SUPLMENTOS DE

RETRIBUCIONES

CRÉDITO

20.000,00

LABORAL

EVENTUAL
87001
APLICACIÓN

AUMENTO
PARA

DE

20.000,00

LAS

FINANCIACIÓN

DE

PREVISIONES

SUPLEMENTOS

DE

INICIALES

CRÉDITOS

Texto Explicativo

DE

INGRESOS
Suma total....

20.000,00

20.000,00

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
Ajuntament de Rossell
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PERSONAL

Gastos

ACTA DEL PLE

bases del règim local, el Ple, adopta per unanimitat el següent

Número: 2019-0008 Data: 04/02/2020

Vist l’informe proposta de la Secretaria, de conformitat amb el que disposa l’article 177.2

Ajuntament de Rossell
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».
4. LLICÉNCIES D’OBRES

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


MARIA CINTA CABALLER VIVES, C/ Dr. Juan Saiz, 20, Reparación de fachadas y planta baja,
pressupost: 4.634,00 €

5. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ASSUMPTES URGENTS.

6.

APROVACIÓ DE MOCIONS
MOCIÓ:

25 NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA
LES DONES
Sr. EVARISTO MARTI VILARO, alcalde del Grup Municipal PSPV-PSOE en l'Ajuntament de
ROSSELL en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la
Corporació per al seu debat la següent MOCIÓ,

ACTA DEL PLE

No va haver-hi

Número: 2019-0008 Data: 04/02/2020

 MARIA TERESA VINUESA CANALS, C/ Pegueta, 5, Reparación de ventanas, pressupost: 260,00 €.

Com cada any, el recompte de dones assassinades i de menors es fa insuportable, enguany
amb xifres que van de les 50 a les 80 dones segons els criteris utilitzats: dins la parella, o
també aquells que no eren parella o diversos vincles familiars, com ara mares, o en
prostitució; i de 9 menors, a més dels assassinats que estan encara en investigació.
Aquestes morts són la màxima representació de la violència masclista que sotmet les
dones en tots els àmbits de la seua vida, i que representen una greu i sistemàtica
vulneració dels drets humans de més de la meitat de la població a la nostra societat.
Aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d’un sistema patriarcal,
present a totes les estructures de la societat, que assumeix com a natural la desigualtat,
organitza la societat classificant jeràrquicament les tasques, considera les tasques de cura
responsabilitat de les dones, resta credibilitat i autoritat a les dones, mentre cosifica el seu
cos i consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen comportaments
discriminatoris i sexistes.
El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea General de l'ONU
va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència
Ajuntament de Rossell
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

És per tot això que aquest Ajuntament per unanimitat acorda:
1. Manifesta un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades
per violència de gènere i farà un acte públic en senyal d’homenatge i de
reconeixement on es llegiran els seus noms, com a visibilització de la seua identitat,
al mateix temps que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d'aquesta
violència, manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara tolerància zero
amb els maltractadors.
Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
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contra les Dones. Una data que ha de servir, per a la reflexió per part de tota la societat i
també per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials,
per lluitar per la transformació social necessària i urgent. La violència masclista és la
primera causa de mort prematura entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una
qüestió política de primer ordre.
Les dramàtiques conseqüències de la violència de gènere, fruit de les desigualtats socials
que situen les dones en una situació de vulnerabilitat per patir múltiples agressions,
malgrat la progressiva conscienciació, no minven, i fan evident que a banda de les
adhesions i manifestacions necessàriespermostrar el rebuig, són necessaris compromisos i
accions coherents amb les dimensions i la transcendència del problema.
Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, l’any passat va nàixer el
primer del Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com del Pacte
Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista.
El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere ha nascut per donar solució al conflicte
polític i social que suposa en l’actualitat el terrorisme masclista. Les línies estratègiques
desenvolupades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives són: garantir una
societat lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar la societat, coordinar el
treball en xarxa per a l’atenció de dones víctimes de violència masclista i de les seues filles
i fills, així com la sociabilització, per tal que aquest tipus de violència siga concebut com un
conflicte polític i tinga una dotació de pressupost estable per poder desenvolupar i
implementar els objectius consensuats per partits polítics, agents econòmics i socials,
associacions feministes, institucions públiques, universitats, poder judicial valencià, forces
de seguretat i tercer sector.
El Pacte Estatal contempla 200 mesures amb 1.000 milions d’euros per als primers cinc
anys. Una de les mesures més remarcable és la de creació de protocols en l’atenció
primària sanitària i en les urgències per tal que el personal sanitari puga contribuir a
detectar possibles víctimes de violència en els primers abusos, tal com ja es fa al País
Valencià. Una altra mesura a celebrar és el reforçament i ampliació en tots els nivells
educatius del foment dels valors igualitaris i la prevenció del masclisme i conductes
violentes, treballant de formaespecial amb menors, i donar formació específica al
professorat. Però els pactes i les lleis s’han de desenvolupar.
Manifestem una aposta clara i contundent per corregir els possibles errors que es puguen
produir en el sistema institucional que eviten que una dona que haja denunciat
maltractament reste sense l'ajuda necessària per a la seua protecció per la falta de
mitjans, formació o coordinació dels responsables de procurar-li-la.
També ens preocupen els models de relacions afectiu-sexuals difosos sovint als mitjans de
comunicació i a les xarxes. La pornografia és consumida en aquests moments habitualment
per adolescents menors de quinze anys i la prostitució -en aquests moments estem entre
els tres Estats al món amb més prostitució- és habitual entre joves de menys de trenta
anys.
Els ajuntaments, per ser les Administracions més properes a la ciutadania, són els governs
que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a aquest problema social. En aquest
sentit, el nostre Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la lluita contra la violència
masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen.

ACTA DEL PLE

Ajuntament de Rossell

Ajuntament de Rossell
2. Insta al Govern de l’Estat quedesenvolupe la legislació necessària per a incloure
com a violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes al
Conveni d’Istanbul.
3. Exigeixel Govern de l’Estat el desenvolupament dels PGE (Pressupostos Generals de
l’Estat) amb perspectiva de gènere, com a principi per fer efectiva la legislació i la
normativa.

7. Es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot tipus
de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les
desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista. I en tant que entitat
subvencionadora, l’Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals
l'entitat organitzadora utilitze el cos de les dones de forma sexista com a reclam
publicitari.
8. Insta a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder
Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres de la judicatura i
que revisen els protocols d’actuació.
9. Declara el terme municipal espai contra la tracta de persones, i per això dins les
nostres competències, desenvoluparem campanyes per a que aquesta greu violació
dels drets humans desaparega, proporcionà ajuda a les dones objecte de la tracta i
farà campanyes de conscienciació per visibilitzar aquesta injustícia. Es compromet a
donar formació al funcionariat local, des de la policia al treball social, per tal de
poder actuar correctament

Ajuntament de Rossell
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6. Insta al Consell de la Generalitat perquè s’adrece al Congrés, per exigir que
s’accelere l’aplicació, els treballs de seguiment i l’avaluació sobre el
desenvolupament del Pacte d’Estatper part de la Comissió Permanent no legislativa
al Congrés.Així mateix insta al Consell de la Generalitat perquè intensifique les
labors i treballs de la comissió de seguiment del Pacte Valencià contra la Violència
Masclista i de gènere, amb la seua corresponent dotació pressupostària
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5. Per això també, insta al Govern d’Espanya a modificar la Llei de Règim Local per tal
que els ajuntaments recuperen les competències en promoció de la igualtat entre
dones i homes i en matèria de violència de gènere tal com està establit al Pacte
d’Estat Contra la Violència de Gènere aprovat pel Congrés. És urgent que es puga
contractar personal per a dotar els programes contra la violència masclista o
d’atenció a les dones maltractades.

ACTA DEL PLE

4. Declara el seu compromís de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la
desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques
desenvolupades a través de les seues regidories. Les accions municipals han de
tindre un caràcter pedagògic i transformador i tindre en compte a l’hora de
planificar les accions detotes les regidories que s’ha de fer sempre amb perspectiva
de gènere (tenint present com cada decisió incideix de forma específica en la vida
de la ciutadania, i que en la pràctica no siguen motiu de discriminació de les dones).

Ajuntament de Rossell
10. Considera absolutament necessari l’ensenyament afectiu-sexual dins del sistema
educatiu, ésper això que instem el Govern d’Espanya a incloure l’ensenyament
afectiu-sexual dins del sistema educatiu perquè sigacoeducador.
11. Es compromet a adherir-se al Manifest del Pacte Valencià contra la Violència de
Gènere i Masclista i a difondre’l entre la seua ciutadania per tal d’aconseguir el
major nombre possible d’adhesions a aquest document. O bé, si l’Ajuntament ja
està adherit, es compromet a la Rendició de comptes dels Compromisos adquirits en
l’adhesió al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.
12. Traslladarà aquests acords a les associacions del poble, així com farà difusió en tots
els mitjans municipals de comunicació.

S'adona de l'acord adoptat pel ple de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, en sessió ordinària
celebrada el dia 22 d'octubre de 2019 relatiu a APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL,

S'adona de l'acord adoptat pel ple de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, en sessió ordinària
celebrada el dia 22 d'octubre de 2019 relatiu a APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS, PER A la CREACIÓ D'UNA LÍNIA D'AJUDES DIRIGIDA Als MUNICIPIS
DE LA PROVÍNCIA, PER A l'ELABORACIÓ DELS PLANS MUNICIPALS D'EMERGÈNCIA.

ACTA DEL PLE

PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS, SOBRE ELS GOVERNS LOCALS ENFRONT DE LA DESPOBLACIÓ.

Número: 2019-0008 Data: 04/02/2020

________________________________________________________

S'adona de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló en sessió plenària del dia 31
JUST PER A LA COMUNITAT VALENCIANA.

7. 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: 86/2019 fins
a 99/2019.
INFORMACIÓ DEL SR. ALCALDE I REGIDORS



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



La Regidora Esmeralda Muñoz Segura, informa del nou sistema instaurat en el
consultori mèdic per a concertar les visites. La cita prévia podrà fer-se cridant a
Ajuntament de Rossell
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d'octubre de 2019 relatiu a APROVACIÓ DECLARACIÓ INSTITUCIONAL A favor D'UN FINANÇAMENT

Ajuntament de Rossell
l'ajuntament. També va informar de les diverses activitats que es duran a terme
amb motiu de la pròxima Fira de Sant Josep. També va nformar de les reunions amb
les associacions del municipi.


El

Regidor

Jose

Antonio

Vilaró

Querol,

va

informa

sobre

els treballs

de

condicionament de diversos camins rurals.


La Regidora Araceli Adrover Caballer, va informar de les activitats de la Comissió de
Festes, de la campanya de Nadal amb els comerços locals, i de les activitats
realitzades en les Jornades de la Violència de Gènere

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

Per un altra banda, la setmana passada es va fer la selecció dels alumnes-treballadors, docents i
director del Taller d’Ocupació de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, que començarà el dia 23 de
desembre i tindrà una durada d’un any. Este taller d’ocupació farà la part teòrica a Rossell i els
treballs en els diferents pobles de la Mancomunitat de la part valenciana. Dels 10
alumnes-treballadors seleccionats, cinc són de Rossell i estem pendents de saber si el docent de
suport serà també del poble.
Finalment, el "Pacte Territorial per l'ocupació Castelló Nord", amb seu a l'ajuntament de
Traiguera, ha publicat les bases de selecció de quatre llocs de treball. Així mateix, es constituirà una
borsa de treball per a la contractació de personal laboral temporal a temps complet o parcial durant
els pròxims 5 anys. Els llocs de treball a cobrir de forma immediata són els següents: 1 Coordinador,
1 Tècnic en Turisme, 1 Community manager i 1 Tècnic Administratiu.
ALTRES ACTUACIONS
Pista poliesportiva
Les obres de reparació i millora de la pista poliesportiva estan pràcticament acabades. Esta obra està
finançada al 100% per la Direcció General d’Esports de la Conselleria d’Educació i Esports.
Pressupost: 37.030,84€.
Camins rurals
També es van acabar la setmana passada les obres de condicionament d'un tram del camí de Canet.
S’ha asfaltat un tram de este camí, amb una longitud de 570 m i 3.5 m d'amplària. L'obra ha comptat
amb un pressupost de 24.805 € i ha estat finançada al 80% per la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Carrera Challenge de la Plana
El diumenge 26 de gener es celebrarà a Rossell una nova etapa de la carrera ciclista Challenge de la
Plana. La etapa tindrà lloc íntegrament pel terme de Rossell i el final serà a Bel.
Per un altra banda, l’Associació de Joves tenen previst organitzar per al 3 de maig la segona edició de
la marxa BTT.
Ajuntament de Rossell
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En total, l’Ajuntament obtindrà subvencions per un total de 125.000€ per tal de finançar (al 100%) els
costos de contractació de estos 12 treballadors.

ACTA DEL PLE

Tenim contractats a l’Ajuntament 12 treballadors en els diferents programes d’ocupació de LABORA:

2 treballadors en el programa AVALEM Joves

8 treballadors en el programa EMERGE

2 treballadors en el programa EMCORP

Número: 2019-0008 Data: 04/02/2020

OCUPACIÓ

Ajuntament de Rossell
Fullets turístics
Com ja vam comentar en el anterior Ple estem renovant el fullet turístic de rutes a peu, que està ara
mateix en impressió.
En breu tindrem també un fullet turístic de tots els municipis que formem part de “Terres del
Maestrat”.

Assistències en representació de l'Ajuntament:


26 d’octubre, Fira de la Jana



30 d’octubre dinar amb l’Associació Comarcal de Jubilats a Traiguera.



11 de novembre Reunió CRA la Bardissa a Sant Rafel, per parlar de la jornada
continua.



12 de novembre, Ajuntament de la Sénia,: Alcalde/Empresaris/Subdelgat del Govern
15 i 16 de novembre, Montanejos, Jornades FVMP. Foro Municipis.



23 de novembre, Trobada al Ajuntament congmons Niñerola.



23 de novembre, Associació Musical Filharmònica Rossellana, Concert i sopar de
Santa Cecilia.

8.



25 de novembre, manifest plaça Ajuntament sobre violència de gènere.



2 de desembre, Ajuntament de Traiguera, pacte per l’ocupació, Terres del Maestrat.



12 de desembre, Hospital de Vinaròs, informe diagnòstic Salut a la Comarca.

Número: 2019-0008 Data: 04/02/2020
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a Tarragona/Delegat del Govern a la Generalitat Valenciana; Tema (Carretara CV-10).

Precs i preguntes.

I sense més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde, va aixecar la sessió, sent les 23,00 hores,
de tot el qual com Secretari certifique.
Document signat electrònicament al marge
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No va haver-hi

