Ajuntament de Rossell
PLE - AJUNTAMENT

Inici sessió: 21’30h.
ASSISTENTS:

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l'acta de la sessió

ALCALDE-PRESIDENT:

anterior.
2. Aprovació dels dies no lectius per

D. EVARISTO MARTÍ VILARÓ

al proper curs escolar 2021/2022.
3. Aprovació, si escau, d'assumptes

REGIDORS:
D. JOSE ANTONIO VILARÓ QUEROL

Dª. LAIA FONOLLOSA VIOLA

5. Precs i Preguntes.
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regidors i donar compte de les resolucions.
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Dª. ARACELI ADROVER CABALLER
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4. Informació de l'alcaldia i dels

D. ANDRES CABALLER VIVES

Dª.

urgents.

ACTA DEL PLE

Jesús Castell Albiol ( 1 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 08/11/2021
HASH: 4cf0ea914a7f880bc8473efdd801c0ac

Sessió ordinària 20.09.2021

Ajuntament de Rossell

1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Abans de l'inici de la sessió el Sr. Alcalde vol donar un missatge d'ànim i reconeixement a tots
els veïns de Rossell, pel seu comportament exemplar davant de la pandèmia que estem patint.
Vista l’acta de la sessió de data 21.06.2021 es aprovada per unanimitat.

2.

APROVACIÓ DELS DIES NO LECTIUS PER AL PROPER CURS ESCOLAR

A continuació es dona compte de la comunicació del Consell Escolar del CRA LA BARDISSA
de Rossell de data 07 juliol del 2021 pel qual es proposa els dies no lectius per al pròxim
curs escolar 2021/2022:

· Dilluns 21 de març de 2022
· Dilluns 23 de maig de 2022
Per unanimitat s’acorda:
1er. Aprovar els dies no lectius per al curs escolar 2021/2022 proposat pel Consell Escolar
del CRA LA BARDISSA de Rossell, a l’empar del Reial Decret 2001/83 de 28 de juliol.

ACTA DEL PLE

· Dilluns 14 de febrer de 2022

Número: 2021-0003 Data: 08/11/2021

2021/2022.

2on. Donar trasllat del present acord a la Direcció Territorial de Castelló de la Conselleria

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: 96/2021 fins
a 130/2021.
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de Cultura, Educació i Ciència per a la seva aprovació.

Ajuntament de Rossell
SUBVENCIONS SOL·LICITADES I ALTRES ACTIVITATS
Foment d’Ocupació
EMERGE: Tenim concedida ajuda per contractar 5 peons i 1 capatàs durant 7 mesos, des
de finals de setembre fins 30 d’abril 2022. S’està fent ara la selecció.
EMCORP: Tenim ajuda concedida per contractar dos persones: 1 persona per neteja
instal·lacions municipals i un altra per la brigada municipal. Començaran a l’octubre fins
abril 2022.
La Mancomunitat de la Taula del Sénia començarà un nou Taller d’Ocupació amb seu al
Centre Cívic al desembre d’aquest any. La selecció de personal es farà a principis de
novembre.

Turisme
Subvenció medi natural: Després de concedida la subvenció per la Diputació de Castelló,
ara es farà la senyalització de la ruta que va de Rossell al Toll de les Vaques. Els treballs de
senyalització els farà la brigada de l’EMERGE. Està previst fer una excursió guiada al mes
de novembre dins de les Jornades Europees de Patrimoni d’aques any que organitza la
Mancomunitat de la Taula del Sènia.
Subvenció Material Gràfic Diputació: Amb aquesta subvenció que ens han concedit es
farà la edició de fullets amb un plànol del casc urbà de Rossell, Cases del Riu i Bel, amb
tota la informació turística.
Terres del Maestrat està treballant en la senyalització d’un itinerari turístic urbà que
recorrerà els llocs més emblemàtics del casc urbà de Rossell.
També s’està treballant en la senyalització i homologació d’una ruta a peu que recorreria
tots els municipis que formen part de l’Associació Terres del Maestrat.
Obres
En els pròxims mesos haurem de fer el procés d’adjudicació i execució de les següents
obres:
-

-

Abastiment d’aigua potable. Tram Mina. Amb una ajuda de la Conselleria
d’Agricultura. Direcció General de l’Aigua. Es tracta de fer una perforació dirigida de
700 ml a través d’un talús.
Reactivem Castelló Obres: Amb una ajuda de la Diputació de Castelló. Renovació
d’un altre tram de 150 ml de la conducció d’aigua potable a Rossell.
POYS 2021: Una nova fase de les obres de la Casa de Cultura.
Instal·lació Fotovoltaica a l’ajuntament. Subvencionat per l’IVACE de la
Generalitat Valenciana.
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EMCUJU: Hem demanat una persona durant un any per a reforçar serveis
municipals (Llar d’Infants, Unitat de Respir, Activitats Extraescolars, Biblioteca).
ECOVID: Hem demanat dues persones durant un any per reforçar la brigada
municipal.

ACTA DEL PLE



Número: 2021-0003 Data: 08/11/2021

Per un altra banda, estem pendents de la concessió de dues subvencions més:

Ajuntament de Rossell
Altres subvencions demanades
Ajuda Foment d’Igualtat: Hem demanat a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives
una ajuda per a la realització diverses activitats, com teatre, contacontes, Scape Room per
alumnes de primaria, etc.. que es farien des d’ara fins a finals d’any.
Ajuda activitats AMPA: S’ha demanat una ajuda per a l’AMPA per tal de finançar el
foment d’activitats de participació, associació i formació de mares i pares d’alumnes durant
l’any 2021.

-

S'informa de com ha anat la temporada a les piscines municipals, havent tingut
bona resposta.

-

S'informa sobre l'ensorrament dels habitatges situats en carrer Sant Vicent, 14 i
Carrer Major, 16.

-

S'informa sobre la plaga de mosquits.

-

A Rossell a partir d'aquest curs, comptarem amb una nova aula d'infantil de 2 anys
(P.2) de la Conselleria d'Educació, on s'incorporaran 6 xiquets i xiquetes del
municipi. És una bona notícia per al nostre poble, sense cap dubte, perquè
demostra la sensibilitat de la Conselleria d'Educació i de Govern Valencià, en
potenciar l'educació infantil als municipis més petits, dotant-los dels recursos
necessaris. Des de l'Ajuntament, en el moment que ens van notificar oficialment la
notícia, ens vam posar mans a l'obra i un cop acabat el curs escolar, entre els
mesos de juliol i agost hem realitzat les obres de condicionament i adequació d'una
aula, així com la modificació dels lavabos, adaptant per als xiquets i xiquetes
d'aquesta edat. També al pati hem instal·lat un petit parc amb gespa artificial i una
pèrgola per ombra. Així que per a l'inici de el nou curs escolar, ja estarà tot en
condicions per a la posada en marxa d'aquesta nova aula P.2. Agrair novament la
implicació de la Conselleria, així com de la direcció de l'aulari Lope de Vega i també
de l'empresa que ha portat a terme les obres en un temps rècord. Informar, que
encara que tinguem aquesta nova aula d'P.2, continuarem amb el servei de l'aula
de conciliació familiar que vam posar en funcionament l'any passat, això sí amb
nous horaris i nova atenció per a les famílies que ho necessitin.

-

A finals de juny vam tenir dos tractors / desbrossadores de la Diputació, per netejar
les cunetes de la majoria de camins rurals del terme municpal.
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Es fa una valoració positiva de les festes (estiu festiu) i de la Balma, havent hagut
una bona resposta per part dels veïns.
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-
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Altres temes dels que es va informar, per part de l’Alcalde i els Regidors i
Regidores:

Ajuntament de Rossell















5.

El 29 de juny, Acte a l'Institut de la Sénia per la jubilació de Vicent Caballer
Domènech. L'Ajuntament li va fer un detall amb motiu de la seva jubilació com a
professor de l'Institut de la Sénia.
El 7 de juliol continuem amb les reunions amb la comissió de festes i la resta
d'associacions del municipi, per determinar la progrmació dels actes per a les
festes d'agost, donada la situació actual de Covid-19.
El 14 de juliol comissió i junta de govern del Consorci de Residus C1 a Benicarló.
El 23 de juliol ens vam reunir amb representants de diferents associacions, ja que
se'ns va comunicar des A punt (Televisió Valenciana) la possibilitat de fer un
programa desde Rossell, concretament "Bona Vesprada".
El 29 de juliol al Palau de Villores, de Sant Mateu, entrevista en cadena Cope, sobre
Terres del Maestrat.
El 10 d'agost renunió per videoconferència, comissió i junta de govern del Consorci
de Residus.
El 12 d'agost jornada de portes obertes del local dels jubilats, després de la seva
remodelació.
El 12 d'agost assistència, telemàtica a la comissió de comptes de la Taula del
Sénia.
El 9 de setembre reunió a Càlig, presentació del Pla de Joventut de la Mancomunitat
del Baix Maestrat.
El 15 de Setembre, reunió telemàtica del Pacte per l'ocupació.
El 16 de setembre reunió a Càlig amb la Subdelegada del Govern, el Coronel de la
Guarcia Civil (Miguel Fresneda) Alcaldes de la Comarca i Cooperatives, pels
robatoris de garrofes.
El 17 de setembre assemblea per mig de videoconferència de la Taula del Sénia.
Precs i preguntes.

No va haver-hi
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Assistència a actes:

I sense més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde, va aixecar la sessió, sent les 22,30 hores,
Document signat electrònicament al marge
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de tot el qual com Secretari, certifique.

