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.
2021.

REGIDORS:

3. Aprovació expedients modificació de

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

MUÑOZ

5.

Aprovació

amb

motiu

del

dia

SEGURA

internacional de l’eliminació de la violència

Dª. ARACELI ADROVER CABALLER

contra la dona.

D. ERNESTO SERRET BENITO

6.

Aprovació, si escau, d’assumptes

urgents.
NO ASSISTENTS:

7. Informació de l’alcaldía i dels regidors
i donar compte de les resolucions.
8. Precs i preguntes.

SECRETARI: JESÚS CASTELL ALBIOL
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MARIA

a l’any 2021 amb caràcter de festa local.
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Dª.

crédit de 2020.
4. Proposta d’Aprovació de dos dies per

D. ANDRES CABALLER VIVES

EVARISTO MARTI VILARO ( 2 de 2 )
Alcalde - President
Data Signatura : 04/03/2021
HASH: b57f9484015b5455c3de5b1ae871764c

Aprovació projecte de pressupost

ACTA DEL PLE

Jesús Castell Albiol ( 1 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 04/03/2021
HASH: 46691420643235c4b1fdaca922f5e084

Sessió ordinària 30.11.2020

Ajuntament de Rossell
1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Vista l’acta de la sessió de data 31.08.2020 es aprovada per unanimitat.

2.APROVACIÓ PROJECTE DE PRESSUPOST 2021

El Sr. Alcalde, pren la paraula i manifesta que el pressupost que es presenta compleix el
principi d’estabilitat, és equilibrat, 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. Donada la situació de Pandèmia
necessaris per aquest tema, tant en el vessant sanitària com de suport econòmic als
sectors o persones que ho necessitin.
El Sr. Alcalde manifesta el seu agraïment i el de tota la corporació a tots els funcionaris de
l’Ajuntament, especialment al Secretari Jesús Castell, per la seua implicació i treball en la
confecció d’aquest pressupost 2021.
Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic
2021, així com també, les Bases d’execució i la plantilla de personal que comprèn tots els

ACTA DEL PLE

(covid-19) que estem patint, el pressupost, també s'ha orientat a dotar de tots els recursos

Número: 2020-0005 Data: 04/03/2021

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

llocs de treball, de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004,
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 2021, junt amb les Bases d’execució, el resum per capítols de les quals
és el següent:
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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de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals;
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Ajuntament de Rossell

Ajuntament de Rossell
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
Ayuntamiento de Rossell

Sector: Administración general de la Entidad

Local y resto de sectores
Presupuesto del ejercicio 2020
Retribuciones distribuidas por grupos

Grupo de
personal

Incentivos

de
Efectivo
s

Basicas

Complementaria

al

s

Rendimient

Asistencias
Planes de

Total

Órganos

Pensione

Retribucione

Gobierno

s

s

o
Organos de
Gobierno
Personal

7

30.010,08 €

30.010,08 €

1

14.555,24 €

5

132.231,92 €

132.231,92 €

16

92.000,00 €

92.000,00 €

29

268.797,24 €

eventual
Funcionarios
de carrera
Funcionarios

33.248,46 €

8.586,62 €

56.390,32 €

Interinos
Funcionarios
en prácticas
Laboral fijo
Laboral
temporal
Otro
Personal
Total

33.248,46 €

8.586,62 €

ACTA DEL PLE

Directivo
Personal

Número: 2020-0005 Data: 04/03/2021

Número

310.632,32 €

Importe
95.000,00 €
Total gastos comunes

Número total de efectivos
Importe total de gastos

A)

95.000,00 €

29
405.632,32 €

FUNCIONARIOS DE CARRERA
Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
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Gastos Comunes
Concepto
Acción Social
Seguridad Social
Resto artículo 16

Ajuntament de Rossell
Denominación
Plaza

Auxiliar –
ADMINISTRATIVO
(Secretario Accidental)

Grupo

1

C2

Nivel

Subescala

Escala

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.
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C)

N.º Plazas

ACTA DEL PLE

B)

N.º
Plazas

QUART. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial
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.
3.APROVACIÓ EXPEDIENTS MODIFICACIÓ DE CRÉDIT DE 2020.

Aprovació expedient modificació de crédit nº 1 de 2020
Ajuntament de Rossell
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de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils,

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 23.11.2020, 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 1/2020 del Pressupost
en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb Augment de les previsions

Aplicación

Tipo

Ingresos

Modificación
SUPLMENTOS DE

342 69200
FIRME

Texto Explicativo

39.995,34

CRÉDITO

PISTA POLIDEPORTIVA
AUMENTO

75081
REPARACIÓN

FIRME

POLIDEPORTIVA

PISTA

DE

39.995,34

LAS
PREVISIONES
INICIALES

DE

INGRESOS
Suma total....

39.995,34

39.995,34

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 expedient modificació de crédit nº 2 de 2020

Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
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REPARACIÓN

Gastos

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0005 Data: 04/03/2021

ACORD

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 23.11.2020, 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 2/2020 del Pressupost
en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb a Augment de les previsions

Aplicación

Tipo
Modificación
SUPLMENTOS DE
Y

Gastos

Texto Explicativo

99.980,18

CRÉDITO

ADECUACIÓN EDIFICIO
TERCERA EDAD
75080
REFORMA

AUMENTO
Y

DE

99.980,18

LAS

ADECUACIÓN EDIFICIO

PREVISIONES

TERCERE EDAD

INICIALES

DE

INGRESOS
Suma total....

99.980,18

99.980,18

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 expedient modificació de crédit nº 3 de 2020
Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
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920 60902
REFORMA

Ingresos

ACTA DEL PLE

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

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 23.11.2020, 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 3/2020 del Pressupost
en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb a Augment de les previsions

Tipo

Ingresos

011 91304

Modificación
SUPLMENTOS DE

AMORTIZACIÓN

CRÉDITO

PRESTAMO BANKIA
87001

AUMENTO

APLICACIÓN

LAS

PARA

FINANCIACIÓN

DE

PREVISIONES

SUPLEMENTOS

DE

INICIALES

CRÉDITOS

DE

Gastos

Texto Explicativo

55.000,00

55.000,00

DE

INGRESOS
Suma total....

55.000,00

55.000,00

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
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.PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DOS DIES PER A L’ANY 2021 AMB CARÀCTER DE FESTA
LOCAL.
Ajuntament de Rossell
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Aplicación

ACTA DEL PLE

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

Ajuntament de Rossell
Vist l'escrit de la CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ
I TREBALL (SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA DE
CASTELLÓ), i a fi de donar compliment al disposat en l'article 37.2 del Reial decret
Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors, en relació amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre
Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descansos, el Ple de l’Ajuntament
per unanimitat acorda:

Dia 11 D'OCTUBRE DE 2021

•

Dia 7 DE DESEMBRE DE 2021

5.APROVACIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
CONTRA LA DONA.

MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
CONTRA LA DONA
25 novembre 2020
Sr. EVARISTO MARTI VILARO, Alcalde en l'Ajuntament de ROSSELL en el seu nom i
representació, mitjançant el 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 MOCIÓ següent:
Amb ocasió de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació
de la violència contra la dona, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies reitera el
seu compromís amb la lluita contra la violència que s'exerceix contra les dones, pel sol fet
de ser-ho i contra els seus filles i fills, i alerta sobre els riscos que amenacen a les polítiques
d'igualtat.
De manera global, estem vivint un moment històric en el que els esforços per frenar la
propagació de la COVID-19 obliguen a mesures de confinament que han posat i continuen
posant en perill a les dones i als seus filles i fills, i augmenten el poder i control dels que
converteixen les llars en llocs insegurs.
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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Traslladar el present acord a la CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL (SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I
EMPRENEDORIA DE CASTELLÓ.
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•
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- Aprovar dos dies de l'any 2021, amb caràcter de festa local:

I. Convidem a totes les entitats locals a adherir-se a aquesta Declaració i ens sumem a
totes les veus que clamen per un futur en igualtat.
II.

Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere
i Masclista així com el Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista i
recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.

III.

Alertem sobre el perill de les polítiques de aïllament i confinament que suposen un
augment dels nivells de violència domèstica, sexual i de gènere, pel que
requereixen una major protecció.

IV.

Reivindiquem el determinant paper transformador de les Governs locals durant i
després de la crisi de COVID-19 a l'hora de construir economies i societats més
igualitàries, inclusives i sostenibles.

V.

Recordem que és necessari garantir que la igualtat de gènere i els drets de les
dones continuen a la agenda política com a factor essencial per fer front a la crisi de
l'COVID-19, a curt termini, i com a elements clau per afavorir la recuperació social,
econòmica i sanitària de totes les persones a nivell global, a llarg termini.

VI.

Defensem la necessitat de promoure accions globals consensuades que garanteixen
la continuïtat de les polítiques dirigides a l'eliminació de les normes socials
discriminatòries i el reforç de les programes de prevenció i lluita contra la violència
de gènere.

VII.

Reclamem una resposta coordinada que integre la perspectiva de gènere com a fil
conductor del disseny de les solucions que frenen la crisi econòmica i social
originada per la COVID.
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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A la vista de l'exposat, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat acorda:

Codi Validació: 47QKXNHHLZXAPM59LNK2KC4XG | Verificació: https://rossell.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 16

És urgent combinar les mesures que busquen alentir la propagació del virus i la capacitat
de resposta de les sistemes de salut amb la erradicació de les conductes que reprodueixen
i perpetuen la desigualtat i amb la protecció de qui pateixen les seues conseqüències.
La pandèmia que assola mundialment a una població espantada i immersa en la incertesa
està aprofundint la bretxa de gènere tant en l'ús de recursos públics com en l'accés a l'
ocupació, ampliant les dificultats de equilibri entre la vida personal, professional i familiar i
dificultant la independència econòmica de les dones.
La crisi sanitària ha posat de manifest la vulnerabilitat de nostre sistema sanitari i de
protecció social generant un fre a les polítiques transformadores impulsades durant l'última
dècada i posant en risc els avanços aconseguits i en matèria de igualtat.
Un risc que pot obstaculitzar o fer retrocedir els drets de igualtat aconseguits al nostre país
i repercutir negativament els seus efectes sobre les polítiques i avanços de igualtat.
Aquest desafiament passa per aconseguir una forta cooperació i associació entre governs i
organitzacions de la societat civil que garantisca que la igualtat de gènere i els drets de les
dones continuen a la agenda política com a factor essencial per fer front a la crisi de l'
COVID-19 , a curt termini, i com elements clau per afavorir la recuperació social, econòmica
i sanitària de totes les persones a nivell global, a llarg termini.
És per això, que l'atenció i la planificació que han d'oferir els governs estatals, autonòmics i
locals ha d'incorporar la perspectiva de gènere i ser, a més, una resposta coordinada,
directa i efectiva per a tots, fent un especial èmfasi en les dones i les xiquetes.
En aquest context, les administracions públiques i els seus governs han de garantir la
continuïtat en la prestació de serveis i posar en marxa solucions innovadores que posen en
valor una resposta coordinada i integrada que protegisca els drets humans i la seguretat i
recuperació de les víctimes del masclisme.

ACTA DEL PLE

Ajuntament de Rossell

IX.

Manifestem la nostra preocupació per les altes taxes d'ocupació temporal de les
dones que, unit a la destrucció i la caiguda de l'ocupació adverteixen d'un perillós
augment de la bretxa de gènere.

X.

Denunciem la càrrega que suposa per a les dones les situacions de "confinament
selectiu" en el àmbit escolar i respecte a les persones dependents i les
conseqüències que pot tenir per al desenvolupament òptim de la seua carrera
professional generant noves formes de violència social cap a elles basades en la
reproducció de rols sexistes.

XI.

Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat contra la violència de gènere i
recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.

XII.

Exigim la transferència dels fons assignats per a l'exercici 2020 com a mitjà per
garantir la continuïtat de la senda de treball iniciada.
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Demanem la implementació de projectes i programes locals que garantisquen la
igualtat de gènere en l'ocupació i el suport a l'esperit empresarial de les dones, com
mesures per preservar la seua independència econòmica i prevenir la violència de
gènere.

ACTA DEL PLE

VIII.

Número: 2020-0005 Data: 04/03/2021

Ajuntament de Rossell

Ajuntament de Rossell

6.

APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ASSUMPTES URGENTS.

APROVACIÓ INICIAL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL TERME DE
ROSSELL
Vist el Pla local de prevenció d'incendis forestals de el terme municipal de Rossell, redactat per
l'Enginyer Tècnic Forestal Mari Carmen Sanchiz Martinez, col·legiada número 6.969, de l'empresa

1.

Aprovar inicialment el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals del terme de Rossell
redactat per l’Enginyer Tècnic Forestal Mari Carmen Sanchiz Martínez, col·legiada núm: 6.969,
de l'empresa Fitoval NATURA, SL.

2.

Sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural la iniciació del tràmit d’aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals del
terme de Rossell, adjuntant el PLPIF en format pdf i tota la cartografia relacionada.

ACTA DEL PLE

El Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:

Número: 2020-0005 Data: 04/03/2021

Fitoval NATURA, SL.

VALENCIANA EN MATÈRIA D’INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES (PLA EDIFICANT)
L'Ajuntament de Rossell per unanimitat adopta l'acord:
Adhesió de l’ajuntament de Rossell, prèvia consulta al Consell Escolar, al Projecte de Cooperació
entre Administracions Locals i Generalitat Valenciana en matèria d’infraestructures educatives (Pla
Edificant), segons marca el DECRET LLEI 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableix el
règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat
Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres públics
docents de la Generalitat, per tal de realitzar les següents actuacions al CRA la Bardissa, aulari de
Rossell, en el següent ordre de prioritats:
1.

Pavimentació del patí de l’escola i reparació de murs.

2.

Renovació de la xarxa elèctrica de l’edifici gran
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ADHESIÓ AL PROJECTE DE COOPERACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS LOCALS I GENERALITAT

Ajuntament de Rossell
3.

Reparació de finestres exteriors, persianes i portes d’accés al complex.

4.

Habilitació de zones d’ombra al patí infantil (marquesines o similars)

5.

Canvi de la fusteria interior (portes, etc..)

6.

Construcció i equipament d’un gimnàs

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: 84/2020 fins
a 133/2020.
INFORMACIÓ DEL SR. ALCALDE I REGIDORS

Foment d’ocupació
mesos. Ens han concedit subvenció de 87.535,13 €.
Del programa EMCORP hem contractat dues persones: una per a la brigada municipal i
l’altra per a neteja d’instal•lacions municipals. El contractes tindran una durada de 6
mesos i mig. La subvenció concedida és de 18.932,74 €.
Del programa ECOVID hem contractat 3 persones que faran tasques a la brigada municipal,

ACTA DEL PLE

La brigada EMERGE ha començat els seus treballs amb 8 persones contractades durant 7

Número: 2020-0005 Data: 04/03/2021

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

preferentment tasques relacionades amb la prevenció del covid-19. La durada dels

Del programa EMCUJU ens han concedit una ajuda de 14.900 €. Es contractarà una persona
menor de 30 anys per reforçar els serveis municipals (llar d’infants, unitat de respir,
biblioteca, etc.).
La persona que teníem contractada per mig del Pla d’Ocupació de la Diputació va acabar a
finals d’octubre.
Finalment també comentar que a la Mancomunitat de la Taula del Sénia se li ha concedit un
nou Taller d’Ocupació que tindrà una durada d’un any i on es contractaran 10 alumnes
treballadors, amb els corresponents monitors. El termini per fer la inscripció per entrar a la
fase de selecció acaba l’1 de desembre. Com ja ve sent habitual les classes teòriques es
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contractes és de 6 mesos i mig i la subvenció concedida de 28.500 €.

Ajuntament de Rossell
faran al Centre Cívic “Molí Vell” que disposa d’aules homologades per LABORA.
Turisme
- Adequació ruta dels Peraires. Una nova ruta curta que senyalitzarem per afegir al catàleg
de rutes que ja tenim. L’Agència Valenciana de Turisme ens ha concedit una ajuda de
6.007,35 €. Estem ara treballant en la senyalització i la justificació. Posarem dos cartells
grans biposte amb un mapa i informació sobre les rutes, dos taules panoràmiques i 15
postes amb les senyals direccionals corresponents. Durant este mes de desembre estarà
totalment finalitzades i ja farem publicitat a les xarxes socials per donar-la a conèixer.

concedit una ajuda de 4.434,89 € però hem renunciat per la impossibilitat de fer la gran

- Rutes guiades amb l’empresa Itinerantur. L’Agència Valenciana de Turisme ens ha
concedit una subvenció de 2.166,41 €. S’han fet 8 rutes guiades pel terme de Rossell amb
una bona participació, sobretot de gent de fora de Rossell.
- Mapa desplegable del terme de Rossell. El Patronat Provincial de Turisme ens ha concedit
una subvenció de 3.000 €. Estem ara treballant en la edició i justificació.

ACTA DEL PLE

majoria de les activitats en la actual situació de pandèmia.

Número: 2020-0005 Data: 04/03/2021

- Festival Catars II. És la continuació de les activitats que es van fer l’any passat. Ens han

- Presidència de la Generalitat ens ha concedit una ajuda del Fons de Cooperació Municipal

Subvencions Covid
La Conselleria d’Educació ens ha concedit una ajuda de 4.591,32 € per a la realització
d’activitats de suport educatiu i altres activitats extraescolars.
Gastos corrents covid-19 Diputació: Ens han concedit subvenció de 12.559,00 € per cobrir
despesa relacionada amb la compra de EPIS, contractació de persona (piscina, estiu viu,
etc..).
Subvencio demanada a la Conselleria de Comerç per adequació del mercat municipal: Ens
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per a Municipis Turístics de la Comunitat Valenciana de 5.169,00 €

Ajuntament de Rossell
han concedit una ajuda de 2.500 €. Hem demanat una altra ajuda a esta mateixa
conselleria per a més despesa de covid-19.
Altres Subvencions
Hem demanat a la Diputació una altra subvenció d’Abastiment aigua potable segona
convocatòria per a gastos que hem tingut de reventons de la xarxa d’aigua potable.

Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals: Tots els ajuntaments estan obligats a tenir este
Pla. Van adjudicar la seua redacció a la empresa FITOVAL NATURA, SL. Ho acabem
Per a la redacció del projecte tenim concedida una subvenció de la Diputació de Castelló

Pròximament posarem em marxa accions per a constituir una Base de dades de vivendes a
l’ajuntament. Tenim també subvenció de la Diputació Acció Social. Seria una bases de
dades de vivendes sobretot per llogar (no lloguer turístic) i també per vendre.
De les ajudes per naixement que vam publicar, s’han presentat dos persones. Pròximament
farem el pagament de les ajudes. Estes ajudes també estan subvencionades per la
Diputació de Castelló.

ACTA DEL PLE

que en cobreix el cost al 100% (7.200 €).
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d'aprovar al punt 6 de l'ordre del dia










Ja s'ha editat el calendari per a 2021 com tots els anys.
Es van explicar els acords de l'última reunió de la Mancomunitat Baix Maestrat.
Es va donar compte del estat de les obres ADEQUACIÓ CASA DE CULTURA 2ª Fase, i
REFORMA I ADAPTACIÓ PER A L'ACCESSIBILITAT L'EDIFICI MUNICIPAL CENTRE DE LA
TERCERA EDAT DE ROSSELL.
Es dóna compte de l'inici de les obres a la carretera CV-100, Sant Rafael – Rossell.
Assistència a les Assemblees del Consorci de Bombers, Taula del Sénia, Parc de la
Tinença, Terres del Maestrat, Consorci de Residus.
Per tal d'il·luminar millor els carrers del municipi per a les properes festes de Nadal,
s'adquirirà una nova decoració amb motius nadalencs.
Es comença a fer una remodelació de la zona lúdica (parc infantil) amb la compra
de diversos jocs infantils, també per al nou parc de Bel.
Es dóna compte dels actes que es van realitzar amb motiu del dia contra la
violència de gènere.
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Altres temes dels que es va informar, per part de l’Alcalde i els Regidors i
Regidores:

Ajuntament de Rossell




8.

S'ha instal·lat un senyal al camí Rosec, per evitar l'accés de trànsit passant en
direcció a Bel o Vallibona.
Hem comprat, noves papereres, pilones, valles i material de protecció del Covid-19.
Es dóna compte del canvi de la conducció de la xarxa d'aigua potable des de Sant
Pere a Malany, per part de la brigada Emerge. Deixem constància de l'agraïment a
la Comunitat de Regants, per donar-nos el corresponent permís per poder ubicar
tota la nova conducció per dins de la sèquia, concretament d'una banda, de manera
que la xarxa no té contacte amb l'aigua que baixa per la sèquia, amb el compromís
per part de l'Ajuntament de fer-nos càrrec del manteniment del tram entre Sant
Pere i Malany.

Precs i preguntes.

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

