Ajuntament de Rossell
PLE - AJUNTAMENT

Jesús Castell Albiol ( 1 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 31/10/2018
HASH: 266b871110c53ee9f88d481fd79764f5

Sessió ordinària 18.09.2018

ASSISTENTS:

Inici sessió: 21’30h.
ORDRE DEL DIA:

ALCALDE-PRESIDENT:

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Proposta d’aprovació de dos dies per a

D. EVARISTO MARTÍ VILARÓ

l’any 2019 amb caràcter de festa local
3.Proposta d’acord per a l’adhesió al IV pla de

REGIDORS:

salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana.
4.Proposta d’acord moció llei de contractes
del sector públic.
de

constituir

una

associació, juntament amb els Ajuntaments de Canet

Dª. LAIA FONOLLOSA VIOLA

lo Roig, Cervera del Maestre, La Jana, La Salzadella,

D. ERNESTO SERRET BENITO

Traiguera, Sant Mateu, Tirig, Vilar de Canes i Xert ,

D. MIGUEL VIDAL FERRER

amb

objecte

territorials

NO ASSISTENTS:

per

de
a

desenvolupar
la

i

dinamització

executar
turística

plans
dels

municipis, adequació i millora dels recursos turístics
en col•laboració amb altres administracions públiques
i impulsar i dinamitzar l'economia dins del seu àmbit

Dª. MERCÉ PLA PRADES

d'actuació a través de l'impuls del turisme i la

D. HUGO DOMINGUEZ MUÑOZ

valorització

D. MOISES VILARÓ MICHAVILA

6.Modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de la Taxa del cementeri.
7.DESPESES I PAGAMENTS.
8.LLICÈNCIES D’OBRES.
9.Aprovació, si escau, d’assumptes urgents.
10.Informació de l’alcaldía i dels regidors i
donar compte de les resolucions.
11.Precs i preguntes.
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EVARISTO MARTI VILARO ( 2 de 2 )
Alcalde - President
Data Signatura : 31/10/2018
HASH: f3a393dd2da7b244b9726ccc7f6686ee

d’acord

Número : 2018-0003 Data : 31/10/2018

5.Proposta

D. ANDRES CABALLER VIVES

ACTA DEL PLE

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 12.03.2018 es aprovada per unanimitat.

2.PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DOS DIES PER A L’ANY 2019 AMB CARÀCTER DE FESTA
LOCAL.
Vist l'escrit de la CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I
TREBALL

(DIRECCIÓ TERRITORIAL, SECCIÓ DE REGULACIÓ LABORAL, ORDENACIÓ LABORAL) de

Castelló, i a fi de donar compliment al disposat en l'article 45 del Reial decret 2001/1983, de 28 de
juliol (declarat vigent per la disposició derogatòria única del Reial decret 1561/1995, de 21 de

·

Dia 18 D'ABRIL DE 2019

·

Dia 26 DE DESEMBRE DE 2019
-

Traslladar el present acord a la CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS,

COMERÇ I TREBALL

(DIRECCIÓ TERRITORIAL, SECCIÓ DE REGULACIÓ LABORAL, ORDENACIÓ

LABORAL) de Castelló.

ACTA DEL PLE

- Aprovar dos dies de l'any 2019, amb caràcter de festa local:

Número : 2018-0003 Data : 31/10/2018

setembre, B.O.E. del 26), per unanimitat acorda:

3.PROPOSTA D’ACORD PER A L’ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2020 DE LA COMUNITAT

El IV Pla de Salut 2016-2020:”Salut en totes les edats. Salut en totes les polítiques” de la Comunitat
Valenciana persegueix millorar el nivell de salut i reduir les desigualtats en salut en la nostra societat,
amb actuacions concretes des de l’administració i comptant amb la participació ciutadana.
El IV Pla de Salut 2016-2020 s’articula al voltant de cinc línies estratègiques, le innovació i
reorientació del sistema sanitari i la seua orientació cap a la cronicitat, la reducció de les desigualtats
en salut, l’atenció de la salut en totes les etapes i en tots els entorns de la vida. Posa especial èmfasi
a potenciar aquells recursos comunitaris que generen salut i té entre els seus valors i principis
fonamentals l’equitat, la coordinació i la participació ciutadana.
Les actuacions en l’ambit local se centraran en:


Accions fomartives i de capacitació dels membres del grup impulsor del projecte.



Anàlisi de la situació de salut del municipi de forma participativa, incorporant els recursos
locals que generen salut.
Ajuntament de Rossell
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VALENCIANA.

Ajuntament de Rossell


Desenvolupament de projectes orientats a promoure la salut en les diferents edats i en els
diferents entorns de la vida de les persones en l’àmbit municipal.

L’àmbit local és un entorn essensial per al IV PLA DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA i per
a guanyar salut en el municipi. Els Governs tenim una infleència directa en la salut de la
població treballant conjuntament entre sectors i comptant amb la participació de la
ciutadania, és per això que el Ple del Ajuntament per unanimitat acorda:
 Formalitzar per mitjà d’este document l’adhesió del municipi de Rossell al IV Pla de Salut
2016-2020 de la Comunitat Valenciana, i en particular el nostre interès en els objectius i
accions del dit pla sobre els quals es puga actuar des de l’àmbit local.


Designar com a persona coordinadora d’esta adhesió a l’Alcalde-Presidente de l’Ajuntament
d’este document.



Traslladar a la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
nostre compromís d’ahesió al IV Pla de Salut, als efectes de comptar amb el seu suport i
assesorament.



Traslladar a la Federació Valenciana de Municipis i províncies este compromís d’adhesió al IV
Pla de Salut.

4.PROPOSTA D’ACORD MOCIÓ LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.
MOCIÓ LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚLIC

ACTA DEL PLE

Pública, a traves del Centre de Salut Pública del Departament sa Salut que corresponga, el

Número : 2018-0003 Data : 31/10/2018

D. EVARISTO MARTI VILARO, les dades de afiliació i contacte del qual s’arrepleguen en l’annex

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la
reunió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 2018, va aprovar per majoria dels seus membres (a
perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat amb la finalitat que s'adopte pels seus
respectius plens.
EXPOSICION DE MOTIUS
La contractació pública d'obres, béns, serveis i subministraments és una eina pròpia de les
Administracions Públiques i suposa un importantíssim impacte econòmic, democràtic, social i
mediambiental en els nostres pobles i ciutats. La contractació pública representa el 18 % del PIB del
país, genera ocupació, oportunitats empresarials i fomenta un nou model productiu. A més, és peça
clau en la modernització del procediment administratiu.
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favor PSOE, COMPROMÍS, PP, EUPV i abstenció de CIUDADANOS), la següent proposta de moció,

Ajuntament de Rossell
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic introdueix novetats
d'impacte en l'àmbit local, amb el nou règim d'aplicació dels contractes menors o el procediment
obert simplificat i les específiques per a les entitats locals i d'especial rellevància per als funcionaris
d'habilitació nacional. Novetats que dificulten la gestió corporativa contractual.
Els contractes menors, figura habitual als ajuntament, especialment en els més xicotets, ha
rebaixat les quanties i ha prohibit que se subscriguen contractes que acumuladamente superen el
llindar dels 15.000 euros i, a més, han de servir només per a necessitats esporàdiques i imprevistes
que han de ser adjudicades amb celeritat.
S'han multiplicat les exigències i requisits procedimentals, fins i tot per a subscriure un
contracte menor, paralitzant el ritme de contractació administrativa i en conseqüència la gestió
que no superaren els 50.000 euros i en serveis per un cost inferior als 18.000 euros (sempre sense
comptar l'IVA). No obstant això, aqueixes xifres s'han vist reduïdes amb la nova Llei, passant a 40.000

Tot això suposarà un significatiu augment en la càrrega de treball dels funcionaris municipals,
per

la

qual

cosa

és

imprescindible

comptar

amb

major

dotació

de

recursos

humans

especialistes/professionals en matèria de contractació, fet que xoca frontalment amb la impossibilitat
de contractació de personal necessari.
Els càrrecs electes locals de la Comunitat Valenciana se senten desbordats davant un canvi
normatiu que no ha tingut en compte la realitat de la contractació administrativa local.

ACTA DEL PLE

euros per a obres i 15.000 per a serveis.

Número : 2018-0003 Data : 31/10/2018

municipal. Fins a l'entrada en vigor de la nova Llei, es podien signar contractes directes per a obres

La tardança en els procediments es posa de manifest en la limitació de l'ús del contracte
negociat per criteris de preu, que fins hui permetia a l'administració convidar a tres empreses a un
del procés de contractació que rondarà el mes, però amb publicació obligatòria, tot això sota el
paraigua de millorar la transparència, que donada la particularitat de l'àmbit local, i l'existència de
nombrosos xicotets municipis, la Llei hauria d'haver previst la continuïtat del contracte negociat
sempre amb totes les garanties de la transparència.
Altres qüestions com l'obligació de garantir que els contractistes complisquen amb les
normes aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establides, i a comprovar el
compliment dels terminis de pagament de contractistes a subcontractistes, en contractes d'obres i
serveis amb valor estimat superior a 5 milions d'euros i la prohibició de contractar amb empreses que
no complisquen els requisits de contractació mínima de treballadors amb discapacitat, o que no
complisquen amb l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat, dificulten, sense cap dubte, l'activitat
local.
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concurs sense publicitat. Amb la nova Llei s'aposta pel contracte obert simplificat, amb una durada

Ajuntament de Rossell
Les comunicacions i les notificacions seran realitzades per mitjans electrònics, mitjançant una
adreça electrònica habilitada o compareixença electrònica. La presentació d'ofertes i sol•licituds de
participació es realitzarà, amb caràcter general, per mitjans electrònics i tot això tenint en compte la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les exigències de la Llei de Contractes i de la Llei de Transparència, per la qual han de
publicar-se la informació sobre tots els contractes, ens porta al fet que els sistemes informàtics
municipals han de disposar de Portal de transparència, Perfil de Contractant i a més Registre de
Convenis (interna), sense comptar la Plataforma de Licitació del Sector Públic i altres Plataformes
externes.

de preparació tecnològica.

frau i la corrupció i trasllada a tots els poders públics la necessitat d'adoptar una visió transversal de
la contractació pública com a instrument de foment de les condicions socials, laborals i
mediambientals, així com d'innovació i suport als xicotets i mitjos empresaris; aspectes, tots ells, que
els poders adjudicadors hauran de tindre presents en analitzar les necessitats que han de satisfer i
com han de satisfer-les mitjançant els processos de compra pública.
Es una Llei llarga i complexa que incorpora nombroses exigències i informe el que requereix

ACTA DEL PLE

Així doncs, la nova LCSP incorpora el principi d'integritat com a mecanisme de lluita contra el

Número : 2018-0003 Data : 31/10/2018

Els xicotets i mitjans municipis no tenen la ràpida capacitat d'adequació a tots aquests
imperatius legals que disten en gran manera de l'escenari municipal, fonamentalment en la manca

de una professionalització de tècnics dels quals no disposen els ajuntaments i que en conseqüència
produeix l'efecte contrari, una administració paralitzada que vulnera/lesiona la prestació del Servei

És necessària una regulació específica per a l'Administració Local, la llei li dedica a
l'Administració Local, la Disposició Addicional Segona i la Disposició Addicional Tercera. Una vegada
més el legislador estatal regula d'esquena a les entitats locals, i per descomptat que ignora la realitat
del xicotet i mitjà municipi.
Per tot això, el Grup Municipal PSPV-PSOE proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS

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: 4MM4YX6J4QZ29KKEC7LYGT2JY | Verificació: http://rossell.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 14

Públic àgil i efectiu per als ciutadans.

Ajuntament de Rossell
1.Elaborar un nou text normatiu més simple, cohesionat i menys voluminós que facilite
l'aplicació dels principis que es deriven de les Directives del Parlament Europeu que es plasmen en la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
2. Com a conseqüència que la majoria dels nostres municipis siguen de xicotet i mitjana
grandària, existeix la dificultat de la utilització dels contractes menors en els municipis de menys de
5.000 habitants per les limitacions imposades per la nova norma, així com per l'aplicació dels
procediments d'adjudicació en aquestes entitats locals, sent necessari flexibilitzar les mesures de
contractació de personal al servei de les Administracions territorials, especialment la local, mitjançant
una nova regulació de l'Oferta d'Ocupació Pública, que permeta als municipis adaptar-se a las
exigències de la nova regulació.

l'administració electrònica de forma eficaç i eficient.

les Corts Valencianes, així com als grups polítics de les cambres estatal i autonòmica, a la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies, i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

El Ple de la Corporació per unanimitat acorda:
1.Elaborar un nou text normatiu més simple, cohesionat i menys voluminós que facilite
l'aplicació dels principis que es deriven de les Directives del Parlament Europeu que es plasmen en la

ACTA DEL PLE

4. Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya, al Consell de la Generalitat Valenciana, , a

Número : 2018-0003 Data : 31/10/2018

3. Es fa necessari promoure una regulació més detallada en relació amb l'Administració
electrònica, així com arbitrar els mitjans i eines TIC perquè les entitats locals incorporen

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
2. Com a conseqüència que la majoria dels nostres municipis siguen de xicotet i mitjana
5.000 habitants per les limitacions imposades per la nova norma, així com per l'aplicació dels
procediments d'adjudicació en aquestes entitats locals, sent necessari flexibilitzar les mesures de
contractació de personal al servei de les Administracions territorials, especialment la local, mitjançant
una nova regulació de l'Oferta d'Ocupació Pública, que permeta als municipis adaptar-se a las
exigències de la nova regulació.
3. Es fa necessari promoure una regulació més detallada en relació amb l'Administració
electrònica, així com arbitrar els mitjans i eines TIC perquè les entitats locals incorporen
l'administració electrònica de forma eficaç i eficient.
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grandària, existeix la dificultat de la utilització dels contractes menors en els municipis de menys de

Ajuntament de Rossell
4. Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya, al Consell de la Generalitat Valenciana, , a
les Corts Valencianes, així com als grups polítics de les cambres estatal i autonòmica, a la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies, i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

5.

PROPOSTA D’ACORD DE CONSTITUIR UNA ASSOCIACIÓ, JUNTAMENT AMB ELS

AJUNTAMENTS DE CANET LO ROIG, CERVERA DEL MAESTRE, LA JANA, LA
SALZADELLA, TRAIGUERA, SANT MATEU, TIRIG, VILAR DE CANES I XERT , AMB
OBJECTE DE DESENVOLUPAR I EXECUTAR PLANS TERRITORIALS PER A LA
DINAMITZACIÓ
RECURSOS

TURÍSTICA

TURÍSTICS

EN

DELS

MUNICIPIS,

COL•LABORACIÓ

ADEQUACIÓ
AMB

ALTRES

I

MILLORA

DELS

ADMINISTRACIONS

D'ACTUACIÓ A TRAVÉS DE L'IMPULS DEL TURISME I LA VALORITZACIÓ.

de constituir una associació, juntament amb altres municipis de la zona, a fi de
desenvolupar i executar plans territorials per a la dinamització turística dels municipis,
adequació i millora dels recursos turístics en col•laboració amb altres administracions
públiques i impulsar i dinamitzar l'economia dins del seu àmbit d'actuació a través de
l'impuls del turisme i la valorització.
Vist l'Informe de Secretaria de data 14 de septiembre de 2018, la Corporació per
unanimitat

ACTA DEL PLE

Per Providencia d'Alcaldia de data 14 de septiembre de 2018 s'assenyala la conveniència

Número : 2018-0003 Data : 31/10/2018

PÚBLIQUES I IMPULSAR I DINAMITZAR L'ECONOMIA DINS DEL SEU ÀMBIT

ACORDA:

Cervera del Maestre, La Jana, La Salzadella, Traiguera, Sant Mateu, Tirig, Vilar de Canes i
Xert , amb objecte de desenvolupar i executar plans territorials per a la dinamització
turística dels municipis, adequació i millora dels recursos turístics en col•laboració amb
altres administracions públiques i impulsar i dinamitzar l'economia dins del seu àmbit
d'actuació a través de l'impuls del turisme i la valorització. La denominació d'aquesta
associació serà "Associació de Promoció Turística Terres del Maestrat".
SEGON.- Designar com a representant de l'Ajuntament de Rossell en aquesta associació al
Sr. Alcalde Evaristo Marti Vilaró.
6.

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTERI.
Ajuntament de Rossell
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PRIMER.- Constituir una associació, juntament amb els Ajuntaments de Canet lo Roig,

Ajuntament de Rossell
Conforme a l'article 54 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, el Ple d'aquest Ajuntament,
per unanimitat,
ACORDA
PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per CEMENTERI:
“Article 3.- Els serveis subjectes a gravamen i l'import d'aquests són els que es fixen en la següent:
Conservació de parts comuns dels nínxols: 15,00 Euros”
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest en
dies hàbils, dins dels quals els interessats

podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que

estimen oportunes.

anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure els documents relacionats amb aquest
assumpte».

7.

ACTA DEL PLE

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient, en el termini

Número : 2018-0003 Data : 31/10/2018

el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta

Despeses i pagaments.

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

EMPRESA

REGISTRE ENTRADA

QUANTITAT

4 COLORS

898

290,40 €

4 COLORS

892

169,40 €

AGUSTÍ QUEROL

690

1.286,41 €

AGUSTÍ QUEROL

692

1.882,98 €

AGUSTÍ QUEROL

691

767,14 €

AMBULANCIES SIERRA CALDERONA

839

3.810,00 €

AOSOM

754

369,99 €

ARGAEX

663

671,19 €

ARREL MOBLES S.L

931

605,00 €

Ajuntament de Rossell
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aprova per unanimitat:

90,19 €

ASCENSORES PERTOR, S.L

720

90,19 €

ASCENSORES PERTOR, S.L

767

90,19 €

ASOCIACIÓ MAESTRAT.TV

908

605,00 €

AUTO-CENTRO MAESTRAT, S.L

775

8.665,61 €

BAR RESTAURANT GRÈVOL

918

150,40 €

BAR RESTAURANT GRÈVOL

919

570,00 €

BAR RESTAURANT GRÈVOL

922

91,00 €

BAR RESTAURANT GRÈVOL

785

151,00 €

CANAL MAESTRAT S.L

907

726,00 €

CAPELGE

742

787,53 €

CAPELGE

887

193,36 €

CAPELGE

845

386,72 €

CARLOS CASTELL ESTELLER

655

341,91 €

CIQ DESENVOLUPAMENT D'OBRES, S.C

682

423,50 €

COMERCIAL AGRÍCOLA SERGIO TOLOS S.L

748

288,86 €

CONSULTORIA QUEROL

724

629,20 €

CONSULTORIA QUEROL

618

373,89 €

CONSULTORIA QUEROL

877

268,62 €

DIEGO CARDONA CABALLER

905

1.210,00 €

DISTRIBUCIÓ DE COMBUSTIBLE GERMANS CUARTIELLA S.L

639

492,00 €

DISTRIBUCIÓ DE COMBUSTIBLE GERMANS CUARTIELLA S.L

696

29,40 €

DISTRIBUCIÓ DE COMBUSTIBLE GERMANS CUARTIELLA S.L

697

31,92 €

DISTRIBUCIÓ DE COMBUSTIBLE GERMANS CUARTIELLA S.L

894

169,74 €

DISTRIBUCIÓ DE COMBUSTIBLE GERMANS CUARTIELLA S.L

895

42,64 €

DISTRIBUCIÓ DE COMBUSTIBLE GERMANS CUARTIELLA S.L

893

14,76 €

DISTRIBUCIÓ DE COMBUSTIBLE GERMANS CUARTIELLA S.L

897

126,28 €

DISTRIBUCIÓ DE COMBUSTIBLE GERMANS CUARTIELLA S.L

896

53,30 €

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A

39

532,40 €

FERGARCIA ESP, S.L

707

140,83 €

FERGARCIA ESP, S.L

777

86,39 €

FERGARCIA ESP, S.L

771

1,90 €

GEOTUR MAESTRAT S.L

817

605,00 €

GEOTUR MAESTRAT S.L

850

605,00 €

GRENJE

917

101,95 €
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ASCENSORES PERTOR, S.L

ACTA DEL PLE

Ajuntament de Rossell

290,32 €

HERRAIZ SISTEMES, S.A

672

184,75 €

INFORSENIA, S.L

699

22,81 €

INFORSENIA, S.L

798

195,03 €

JARDINARIA GABY, S.L

689

234,63 €

JARDINARIA GABY, S.L

804

297,88 €

JAVIER ALBIOLVIDAL

654

1.937,48 €

JOIERIA RELLOTGERIA GODES

841

75,00 €

JOIERIA RELLOTGERIA GODES

783

680,00 €

JOIERIA RELLOTGERIA GODES

784

95,00 €

LA DROGUERIA

701

303,20 €

LA DROGUERIA

781

435,85 €

LO DE JUANMA

821

6,50 €

MALABO TRECE

653

605,00 €

MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT S.L

864

3.630,00 €

MOTOS MARCOVAL S.L

799

129,00 €

MUÑOZ PLA S.L.U MARERIALES DE CONSTRUCCIÓN

675

227,48 €

MUÑOZ PLA S.L.U MARERIALES DE CONSTRUCCIÓN

782

161,90 €

PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES S.A

916

121,00 €

PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES S.A

915

338,80 €

QUEROL CLUB DE LA OFICINA, S.L

708

313,64 €

RÀDIO TELE-TAXI

906

363,00 €

RÀDIO ULLDECONA S.L

879

440,44 €

RESTAURANTE LOUNGE BAR AVENIDA

870

158,00 €

37

162,48 €

SUMINISTROS MARCO-SOLE, S.L.U
TALLER MECÀNIC ANDRÉS VILARÓ QUEROL

716

1.116,03 €

TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES S.A

29

2.489,63 €

TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES S.A

32

2.489,63 €

TELEVISIÓ VINARÒS, S.L

878

302,50 €

VILARÓ EXCAVACIONS

681

2.849,55 €

TOTAL
8.

49.675,72 €
Llicències d’obres.
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HERRAIZ SISTEMES, S.A

ACTA DEL PLE

Ajuntament de Rossell

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


ALBERTO NIÑEROLA GAVALDA, AMPLIACIÓ EXPLOTACIÓ AVÍCOLA D'ENGREIX DE PAVOS,
sotmesa a avaluació d'impacte ambiental, que es desenvoluparà en Partida Molloneres,
Poligon 20, parcel•les 908 i 909 amb referència cadastral 12096A02000908, pressupost:
175.427,94 €



SANTIAGO BEL SEGURA, Substitució mur de contenció, C/ Doctor Juan Saiz, 45, referència
cadastral 5103621BF6050S0001WZ, pressupost: 4.350,00 €.



JOSEFA HILERIO CERVELLO, Av. Valencia, 6, referència cadastral 5002115BF6050S0001RZ,
forjat teulada similar existent, remuntar part mirgera gero, trancament y porta, pressupost:
3.800,00 €.
connectar clavegueram xarxa municipal, pressupost: 1.500,00 €.

Aprovació, si escau, d’assumptes urgents.
No va haver-hi

10.

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: 33/2018 fins
a 41/2018.

INFORMACIÓ DEL SR. ALCALDE
Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta el següent:
Subvencions i ajudes
S’ha demanat subvenció a la FVMP per a la lluita contra el mosquit tigre.
S’ha demanat subvenció a la Diputació de Castelló per a cobrir els costos del transport
discrecional en taxi amb finalitats médiques des de les zones rurals.
La Direcció General d’Administració Local de la Generalitat Valenciana ens han concedit
una ajuda de 131.036,37 € per finançar les obres per donar-li accessibilitat a les oficines de
l’Ajuntament.
Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
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Ajuntament de Rossell
Ocupació
• Hem demanat ajuda al SERVEF, dins dels programes EMCORP i EMCORD 2018, per a la
contractació de quatre persones a jornada completa durant 6 mesos. En cas de ser
concedida l’ajuda començarien a treballar al mes de desembre d’aquet any.
• En unes setmanes tenim previst començar un PAMER amb el que podrem contractar 8
persones a jornada completa durant 6 mesos. El SERVEF ens ha concedit una ajuda de
66.000 €.
• Al mes de juliol van començar a treballar els quatre joves contractats dins de Avalem
Joves del SERVEF. Són contractes a temps complet d’un any. Tres estaran a la brigada
municipal i un altre farà activitats formatives al Centre Cívic.
• Per un altra banda, el 14 de juliol van acabar els dos treballadors contractats dins del
dins del Plan de Empleo de la Diputació de Castelló. Els tres treballadors estan a la brigada

Turisme
• L’Agència Valenciana del Turisme ens ha concedit dues ajudes dirigides a la millora i la
competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana:
o Centre d’interpretació de les meravelles naturals i paisatges de Rossell i voltants. Aniria
al Centre Cívic. Ajuda de 17.284,44 €.
o Promoció turístic Fira de Sant Josep. Ajuda de 8.891,39 €.
• Projecte “Terres del Maestrat. Ànima interior”. Hem demanat, conjuntament amb els

ACTA DEL PLE

municipal.

Número : 2018-0003 Data : 31/10/2018

programa EMCORP del SERVEF i el 30 setembre acabarà el treballador que tenim contractat

altres ajuntaments que formen part del Pacte l’ajuda per al pròxim exercici, per a cobrir el
cost de contractació dels dos tècnics que estan portant a terme el projecte i també aquest
• Pla de Competitivitat. Com ja vam explicar en la passada reunió del mes de juny,
l’Agència Valenciana de Turisme ha concedit als municipis integrats en el Pacte d’Ocupació
“Castelló Nord” un Pla de Competitivitat turística per als exercicis 2019, 2020 i 2021. El
Pressupost total del Pacte seria de 900.000 € per als tres anys a finançar a parts iguals
entre Generalitat, Diputació i municipis. En aquestos moment estem en la fase de
constitució d’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.
Altres assumptes
Una any més la Mancomunitat Taula del Sénia organitza les Jornadas Europees de Patrimoni
2018, aquest any dedicades a l’art de compartir. A Rossell farem una activitat el 14
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any per cobrir el cost d’un dissenyador.

Ajuntament de Rossell
d’octubre: “Peirons de Rossell, Ermita de Sant Marc i mollons del terme de Bel”
Fibra Òptica. S’ha finalitzat la instal•lació de la infraestructura i ara falta que Telefónica
done connectivitat i els usuaris puguen gaudir de tots els serveis i una major velocitat de
connexió a Internet.
Actuacions de millora del CEIP "Lope de Vega" de Rossell
Promotor: Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport, de la Generalitat Valenciana
Durada prevista dels treballs: 6 setmanes
Pressupost final: 48.391,34€
Els treballs consisteixen en el revestiment de façanes amb morter especial a manera de
sòcol I el tractament de la superfície de la pista esportiva amb morters i tot seguit el

-

La brigada de la Taula del Sénia abans de festes va netejar l’entorn del poble.

-

La Setmana passada Limpiezas Senar va fer una revisió als punts de clavegueram.
funcionament tant en la recaptació com en el personal contractat.

- Agrair a totes les persones que han fet possible la realització de la Setmana Cultural i
a la Comissió de Festes per la seva implicació a les Festes Majors.
Assistència de l'Alcalde o Regidors a diferents actes:
-

22 de juny Festes de Sant Joan i Sant Pere.

-

23 de juliol, Delegació del govern valencià a Castelló: President de la Generalitat;

ACTA DEL PLE

- Acabada la temporada estival, indicar que les piscines municipals han estat en bon
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marcatge de la pista amb línies pintades.

Empresaris de la Sénia.
25 de juliol, Presa de possessió de la nova Subdelegada del Govern Soledad Ten
Bachero.
-

29, 30 de juny i 1 de juliol Festes de les Cases del Riu.

-

5 de juliol, Comissió de Govern Pla Zonal de Residus Zona 1 a Benicarló.

-

6 de juliol, Mercat Mediaval a Sant Mateu.

-

14 de juliol Assemblea Taula del Sénia a Castell de Cabres

-

14 de juliol Festes Majors a Sant Rafel del Riu.

-

17 de juliol Ple Consorci Bombers a Castelló.

-

21 de juliol, Festes Majors a Santa Magdalena de Pulpis.

-

27 de juliol, Festes Majors a Sant Jordi.

-

2 d’agost, Comissió i Junta de Govern Pla Zonal de Residus Zona 1 a Benicarló.

-

3 d’agost, Piromusical a Peñiscola.
Ajuntament de Rossell
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-

Ajuntament de Rossell
-

3 d’agost, Festes Majors a Calig.

-

3 d’agost, Festes Majors a Cervera.

-

10 d’agost, Festes Majors a Canet Lo Roig.

-

13 d’agost, Festes Majors a Traiguera.

-

18 d’agost, Festes Majors a La Sénia.

-

20 d’agost, Sexenni a Morella.

-

2 de setembre, Romeria Font de la Salut a Traiguera.

-

7 de setembre, Festes Majors a Peñiscola.

-

7, 8 i 9 de setembre Festes de la Balma.

-

14 de setembre, Visita a la planta de Cervera amb el Delegat del govern a Valencia i

Precs i preguntes.

I sense més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde, va aixecar la sessió, sent les 22,35 hores,
de tot el qual com Secretari certifique.
Document signat electrònicament al marge
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12.
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el President d’ENUSA.

