
Ajuntament de Rossell

PLE -  AJUNTAMENT 

Sessió ordinària 20.06.2018

ASSISTENTS:
Inici sessió: 21’30h.

ORDRE DEL DIA:

ALCALDE-PRESIDENT:

D. EVARISTO MARTÍ VILARÓ

REGIDORS:

D. JOSE ANTONIO VILARÓ QUEROL

D. ANDRES CABALLER VIVES

Dª. LAIA FONOLLOSA VIOLA

D. ERNESTO SERRET BENITO

D. MIGUEL VIDAL FERRER

NO ASSISTENTS:

Dª. MERCÉ PLA PRADES

D. HUGO DOMINGUEZ MUÑOZ

D. MOISES VILARÓ MICHAVILA

1.Aprovació  de  l'acta  de  la  sessió 

anterior

2.Acte  de  Jurament  o  promesa  de 

Regidor

3.SOL·LICITUD  de  subvenció  a  la 

Diputació  Provincial  en  règim de  concurrència 

competitiva  per  a  inversions  financerament 

sostenibles (IFS) - obres (PLA CS 135-2/2018)

4.Encomana  de  gestió  de  les  funcions 

derivades  del  Delegat  de  Protecció  de  Dades 

dels  Ajuntaments,  en  l'Oficina  Provincial  de 

Protecció de Dades i Seguretat.

5.Proposta  d'adhesió  a  la  Declaració 

d'oci  Educatiu  "Ens  reunim  amb  uns  altres 

valors"

6.APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2017

7.Nomenament  de  la  Mantenedora  de 

Festes Patronals 2018

8.DESPESES I PAGAMENTS.

9.LLICÈNCIES D’OBRES.

10.Aprovació,  si  escau,  d’assumptes 

urgents.

11.Informació  de  l’alcaldía  i  dels 

regidors i donar compte de les resolucions.

            12.Precs i preguntes.

SECRETARI: JESÚS CASTELL ALBIOL
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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.Acte de Jurament o promesa de Regidor

ACTE DE JURAMENT O PROMESA

Després de la lectura per part del Secretari de l’Ajuntament de l’article 108.8 de la 

Llei  Orgànica  5/1985,  de  19  de  juny,  del  Règim  Electoral  General,  sobre  la  presa  de 

possessió  dels  Regidors  Electes,  es  procedeix  a  nomenar  al  Regidor  D.  MIGUEL  VIDAL 

FERRER, a efectes de prestar jurament o promesa.

El jurament o promesa es realitza utilitzant la fórmula prevista en el Reial Decret 

707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o 

funcions públiques: «Juro (o prometo) per la meva consciència i honor, complir amb fidelitat 

les obligacions del càrrec de Regidor de l’Excm. Ajuntament de ROSSELL, amb lleialtat al 

Rei, i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat».

A  continuació  el  Regidor  D.  MIGUEL  VIDAL  FERRER  fa  el  jurament  o  promesa 

següent:

Juro  (o  prometo)  per  la  meva  consciència  i  honor,  complir  amb  fidelitat  les 

obligacions del càrrec de Regidor de l’Excm. Ajuntament de ROSSELL, amb lleialtat al Rei, i 

respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 

3.SOL·LICITUD  de  subvenció  a  la  Diputació  Provincial  en  règim  de  concurrència 

competitiva  per  a  inversions  financerament  sostenibles  (IFS)  -  obres  (PLA  CS 

135-2/2018)

Vista la publicación de las bases que regirán la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos y 

Mancomunidades de la provincia de Castellón, para inversiones financieramente sostenibles (OBRAS) 

para el año 2018 en el B.O.P. nº 66 de fecha 02.06.2018.

Visto que según las citadas bases el importe subvencionado al Ayuntamiento de ROSSELL asciende a 
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95.900,00 euros.

Vistas las necesidades del Ayuntamiento de ROSSELL

El Pleno del Ayuntamiento, por UNANIMIDAD

ACUERDA:

1.  Solicitar  la  subvención  para  este  Ayuntamiento  para  las  obras  de  subvención  de  inversiones 

financieramente sostenibles (IFS) en el Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputación Provincial  

de Castellón para el ejercicio 2018 (Plan 135) de la siguiente actuación de inversión real (obras):

Título de la Actuación: REFORMA Y ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL “CASA DE CULTURA” DE 

ROSSELL (1ª FASE)

Presupuesto de ejecución por contrata: 88.821,49 €

Honorarios de redacción: 3.509,01 €

Honorarios de dirección obra: 3.569,50 €

Total: 95.900,00 €

2.   Comprometerse a la aportación económica en la cuantía que exceda de la cantidad màxima 

subvencionable.

3.          Comunicar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

4.         Encomana de gestió de les funcions derivades del Delegat de Protecció de Dades 

dels Ajuntaments, en l'Oficina Provincial de Protecció de Dades i Seguretat.

Considerant  que des del  25 de  maig  de 2018 resulta  d'aplicació  directa  a  les  Entitats  Locals  el 

Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la  

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant, RGPD), per la qual cosa 

resulta urgent i inajornable l'adopció de quantes mesurades resultin necessàries per permetre el seu 

compliment. Vist l'Ofici remès a aquest Ajuntament per la Presidència de la Diputació Provincial de 

Castelló i en funció de l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

El Ple per unanimitat, acorda: 

PRIMER.- Sol·licitar l'encomana de gestió de les funcions del Delegat de Protecció de Dades en favor 
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de la Diputació de Castelló. 

SEGON.- Traslladar a la Diputació de Castelló, a través de la seva Seu electrònica el present acord,  

juntament amb el formulari referenciat en la mateixa.

5.        Proposta d'adhesió a la Declaració d'oci Educatiu "Ens reunim amb uns 

altres valors"

Ateses les propostes realitzades en aquesta Declaració d’oci  educatiu i  tenint en compte que les  

administracions  locals  som un element  clau  per  tal  de  fomentar  que els  espais  municipals  i  les 

activitats adreçades a la infància, adolescència i la joventut que s’hi desenvolupen puguen garantir  

l’educació en valors.

Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:

Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a la Declaració d’oci educatiu “Ens reunim amb altres valors” 

per donar suport a les activitats d’oci educatiu adreçades a la infància, l’adolescència i la joventut.

6.          APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2017

Vist el Compte General de l'exercici 2017, juntament amb tota la seva documentació annexa a la 

mateixa, segons la legislació vigent.

Vist l'informe d'Intervenció emès sobre ella de data 14.05.2018, i el Dictamen d'aquesta Comissió de 

data 17.05.2018.

Vist que la mateixa es va exposar al públic i publicada en el B.O.P. nº 63 de data 26.05.2018, per a 

que poguessin presentar-se reclamacions, objeccions u observacions.

Vist l'informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb el disposat en l'article 22.2.i)  

de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple, adopta per unanimitat,  

el següent

ACORD

PRIMER. Aprovar el Compte General de l'exercici 2017.

SEGON. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la fiscalització  

del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, tal com s’estableix 

en l'article 212.3 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.

7.        Nomenament de la Mantenedora de Festes Patronals 2018
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Es va procedir al nomenament de la mantenidora de les Festes Majors 2018, seguint com sempre 

l’acord de la Comissió de Festes, amb la persona de GEMMA QUEROL PRADES.

8.       Despeses i pagaments.

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

aprova per unanimitat:

EMPRESA
REGISTRE 
ENTRADA QUANTITAT

4 COLORS 272 566,89 €

AGUSTI QUEROL 494 592,49 €

AGUSTI QUEROL 343 1.199,40 €

AGUSTI QUEROL 342 1.395,01 €

AGUSTI QUEROL 341 1.609,47 €

AGUSTI QUEROL 340 174,24 €

ANDRES VILARO QUEROL 377 1.783,18 €

ANDRES VILARO QUEROL 490 423,43 €

ANDRES VILARO QUEROL 286 218,89 €

ANDRES VILARO QUEROL 287 808,56 €

ANDRES VILARO QUEROL 573 88,26 €

ANDRES VILARO QUEROL 574 1.418,73 €

ARGAEX 516 136,49 €

ARGAEX 515 321,70 €
ARIDOS Y HORMIGONES VALLES, 
S.L. 558 4.827,90 €
ARIDOS Y HORMIGONES VALLES, 
S.L. 454 3.154,08 €

ASCENSORES PERTOR 470 90,19 €

ASCENSORES PERTOR 472 90,19 €
ASSOCIACIO MESTRESSES DE 
CASA 337 430,00 €

BECSA, S.A.U. 25 1.812,10 €

BECSA, S.A.U. 16 4.411,60 €

BECSA, S.A.U. 374 4.191,22 €

CAPELGE 562 1.215,84 €
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CARLOS CASTELL ESTELLER 480 1.802,00 €
COMERCIAL AGRICOLA SERGIO 
TOLOS 431 54,12 €
COMERCIAL AGRICOLA SERGIO 
TOLOS 375 454,19 €

COMUNICACIONS DELS PORTS 393 290,40 €

CONSULTORIA QUEROL 496 256,52 €

CONSULTORIA QUEROL 404 196,02 €

CONSULTORIA QUEROL 290 232,32 €

CONTRAFOC 269 406,56 €

CONTRAFOC 339 1.013,98 €

CRISTINA PERAIRE BESALDUCH 500 290,87 €

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 23 434,10 €

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA 346 302,50 €

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA 10 302,50 €

ELCA 314 72,60 €

ELCA 315 90,19 €

ELCA 232 90,19 €

FERGARCIA, S.A. 554 7,45 €

FERGARCIA, S.A. 297 113,45 €

FERGARCIA, S.A. 303 40,99 €

FORSEN, S.L. 548 1.263,24 €

FORSEN, S.L. 432 87,12 €

FORSEN, S.L. 326 2.662,00 €

FUSTERIA METALICA GAVALDA 304 201,84 €

GERMANS CUARTIELLA 250 1.444,86 €

GRUPO MAESTRAT 22 5.747,50 €

HERRAIZ SISTEMES 482 206,11 €

HERRAIZ SISTEMES 438 383,11 €

HERRAIZ SISTEMES 372 248,38 €

HERRAIZ SISTEMES 329 521,87 €

HERRAIZ SISTEMES 267 63,86 €

IVIVA 8 362,99 €

JARDINERIA GABY, S.L. 529 86,44 €

JARDINERIA GABY, S.L. 528 836,00 €

JARDINERIA GABY, S.L. 392 172,25 €
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JOAQUIN MESEGUER QUEROL 359 1.806,70 €

JOAQUIN MESEGUER QUEROL 360 168,29 €

JOAQUIN MESEGUER QUEROL 338 241,13 €

JOAQUIN MESEGUER QUEROL 344 2.780,37 €

KIMINOR 497 406,56 €

LA DROGUERIA 539 277,60 €

LA DROGUERIA 447 191,95 €

LA DROGUERIA 331 477,85 €

LA DROGUERIA 251 294,90 €

LIMPIEZAS SENAR 436 281,60 €

MOTOS MARCOVAL S.L. 547 18,00 €

MUÑOZ PLA S.L.U. 561 175,85 €

MUÑOZ PLA S.L.U. 416 273,33 €

MUÑOZ PLA S.L.U. 317 133,22 €

NERION 351 14,51 €

PECSA 318 223,85 €

PINTURAS JAM 237 284,50 €

PINTURAS QUEROL NIÑEROLA 255 509,35 €

QUEROL CLUB DE LA OFICINA, S.L 481 353,71 €

QUEROL CLUB DE LA OFICINA, S.L 259 295,18 €

RADIO POPULAR, S.A. 311 121,00 €

RADIO TELETAXI 310 302,50 €

RADIO ULLDECONA, S.L. 309 290,40 €

SEÑALIZACIONES FERNANDEZ 288 96,97 €

SOLMAR 527 57,72 €

SOLMAR 373 45,48 €

SOLMAR 300 104,06 €

TECMA 24 2.489,63 €

TECMA 17 2.489,63 €

TECMA 9 2.489,63 €

TELEVISIO VINAROS 308 363,00 €

TERESA CABALLER QUEROL 268 326,95 €

VIDRES MATEU 233 45,12 €

TOTAL  70.128,92 €
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9. Llicències d’obres.

Havent donat compte de les sol·licituds de llicències d'obres que s'assenyalen, 

s'atorguen les següents per unanimitat:

 MARIA LUZ MESEGUER MICHAVILA, Carrer Sant Vicent, 1, Vallar i hormigonar pati, pressupost: 

865,00 €

 GERARD GRANELL PALAU, Poligon 2, parcel·la 36, reforma coberta, pressupost: 5.000,00 €

10.       Aprovació, si escau, d’assumptes urgents.

No va haver-hi

11.       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:  16/2018 fins 

a 32/2018.

INFORMACIÓ DELS REGIDORS:

 El Regidor Andrés Caballer Vives, va donar compte sobre temes relacionats en la 

Mancomunitat Baix Maestrat, 

 La Regidora Laia Fonollosa Viola, va donar compte de la setmana cultural.

 El Regidor José Antonio Vilaro Querol, va donar compte de les tasques realitzades 

en senders i camins.

INFORMACIÓ DEL SR. ALCALDE

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

Subvencions i ajudes

S’ha demanat ajuda a la Diputació de Castelló per fer obra de teatre dins de la Campanya 
provincial de teatre per a persones grans. 
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S’ha  demanat  per  a  l’Associació  Taurina  Gastronòmica  rossellana  una  ajuda  dins  de 
“Subvenciones fomento, difusión y apoyo organización festejos taurinos” de la Diputació 
de Castelló per a l’adquisició de bou cerril.

La Diputació de Castelló ha renovat tots els punts wifi que tenìem arran de la sol·licitud 
feta per l’Ajuntament fa uns mesos. S’han fet canvis en les instal·lacions ja que la Diputació 
ha canviat la empresa adjudicatària.

S’ha demanat ajuda de Transporte Colectivo de Viajeros de la Diputació de Castelló per 
a l’Associació de Jubilats.

S’ha demanat ajuda a la Generalitat per fer obra per donar-li accessibilitat a les oficines 
de l’Ajuntament i a la Llar de Jubilats.

S’ha demanat una ajuda a Diputació per  reformar els aseos de la Llar de Jubilats i 
adaptar-los a la normativa d’accessibilitat.

S’ha demanat espectacle (Xarxa Teatre) per fer a la Setmana Cultural dins des programa 
Impuls de la Diputació.

Ocupació

 Programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el 
marc  del  Sistema  Nacional  de  Garantia  Juvenil (SERVEF).  El  SERVEF  ens  ha 
concedit  una  subvenció  de  62.829,12  €  per  contractar  quatre  joves  desocupats 
durant un any a jornada completa. Començarien a treballar al mes de juliol.

 Plan  de  Empleo  2018 per  l’execució  d’obres  o  serveis  d’interès  general 
(Diputació).  S’ha  contractat  una  persona  que  estarà  treballant  a  la  brigada 
municipal 4 mesos, Alex Querol.

 Beques formatives.  S’han publicat les bases per tal de incorporar dos becaris o 
becàries durant dos mesos per ajudar a l’Estiu i la Setmana Cultural.

Turisme

 Nou mapa turístic  de rutes  pel  terme de Rossell.  Hem publicat  un  mapa 
turístic de rutes pel terme de Rossell (de moment sols en format digital). Degut a 
que en els darrers anys s’havien anat creant noves rutes, la informació es trobava 
massa dispersa. Amb aquest mapa els turistes que visiten Rossell podran trobar en 
un sol lloc totes les rutes i la major part de recursos turístics del municipi. S’inclouen 
10 rutes: 7 rutes a peu, 2 rutes en bici i una que es pot fer en cotxe. Finalment 
també s’han georeferenciat totes les rutes a Google Maps perquè qualsevol persona 
puga fer els recorreguts fàcilment utilitzant el gps del telèfon mòbil.

 Projecte “Terres del Maestrat. Ànima interior”. Com ja vam comentar en la 
passada reunió es tracta d’un projecte de promoció turística que fem els municipis 
del Baix Maestrat integrats en el Pacte d’Ocupació “Castelló Nord” del SERVEF. Una 
vegada fet l’inventari de recursos turístics, els tècnics contractats estan acabant 
d’enllestir  la  pàgina web i  de georeferenciar  tots  els  recursos turístics a Google 
Maps. També està previst fer folletos.
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 Pla de Competitivitat. 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.

 Folleto turístic. S’ha demanat un folleto turístic a la impremta de la Diputació de 
Castelló que esperem que el tindrem imprès en breu.

 Reintroducció  del  trencalós  a  la  Tinença.  Presentació  al  Centre  Cívic  de  la 
campanya de la Conselleria de Medi Ambient per reintroduir el crebalòs a la Tinença 
i posterior arribada de dos cries a Bel.

Altres assumptes

El passat 15 de maig va tindre lloc al al Centre Cívic "Molí Vell" una jornada informativa 
sobre  les  Ajudes  LEADER  per  al  periode  2014-2020 i  es  va  presentar  el  GAL 
Maestrat-Plana Alta Leader 14-20, del que Rossell en forma part.
Pròximament  es  farà  la  convocatòria  per  a  2018  d’estes  ajudes  que  poden  ser  molt  
interessants per la creació o ampliació de qualsevol tipus d’empresa. S’ha fet molta difusió 
per part de l’Ajuntament i  per el  interès mostrat,  pensem que bastantes empreses del 
poble demanaran estes ajudes este any o els següents.

Una  vegada  finalitzades  les  obres  d'asfaltat  de  camins  rurals que  l'Ajuntament  de 
Rossell ha fet en el camí de Rossell a Canet, camí de les Forneres i camí de les Singüesses, 
i que han estat finançades al 80% per al Conselleria d'Agricultura, la brigada municipal ha 
procedit en les darreres setmanes a realitzar el formigonat de diversos trams de camins 
que es trobaven en males condiciones.

Fibra  Òptica.  Ha  tingut  entrada  a  l’Ajuntament  la  sol·licitud  per  aprovar  un  pla  de 
desplegament de fibra òptica FTT presentat per TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S. A. segons la 
memòria “Plan de despliegue por TELEFONICA DE ESPAÑA de una red de acceso de nueva 
generación mediante fibra óptica en el municipio de Rossell”.

Obres de reforma i pavimentació del carrer La Bassa
L'obra serà finançada per la Diputació de Castelló dins del Pla 135 corresponent a l'exercici 
2017 i té un pressupost de 66.500 €.
Les actuacions que es portaran a terme consisteixen en la realització de les renovacions de 
les instal·lacions de subministrament d’aigua potable, completar instal·lacions de salubritat 
i renovació dels paviments.

Instal·lació  d’un  nou  desfibril·lador  a la  entrada  del  consultori  mèdic.  Aquest 
desfibril·lador, assignat a l’Ajuntament per la Diputació de Castelló, s’afegeix al que ja es 
va adquirir al 2016 per a la Unitat de Respir i després de que diverses persones del poble 
hagin fet la formació corresponent.

Piscina municipal. S’ha obert el dia 18 de juny. A banda de la feina feta per la brigada 
municipal, com tots els anys, este any hem contractat una empresa especialitzada per fer 
una  neteja  més  a  fons  de  tota  la  zona  dels  vestidors  (descalcificació,  desinfecció 
legionel·la, etc).
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Estiu Viu.  El servei estarà en funcionament des del 2 fins al 31 de juliol,  de dilluns a 
divendres, de les 10.00 fins a les 13.00 hores. A banda de Natàlia, hi hauran tres monitors  
més per fer-se càrrec de tots els xiquets i xiquetes.

- Han finalitzat les obres de la carretera CV-100, havent assistit  a les mateixes el 

President de la Diputació, Sr. Javier Moliner.

- S'han realitzat treballs per la brigada municipal en la xarxa d’aigua del Mas de les 

Campanes.

- Els dies 23,24 i 25 de març es va celebrar la Fira de Sant Josep amb molt bona 

assistència de públic i expositors.

- També s'ha realitzat l'execució de les obres de condicionament de camins rurals de 

la 2ª fase (Camins Singüeses, Forneres i Riberes).

- El dissabte 19 de maig va tindre lloc a Rossell una cronoescalada amb final a Sant 

Marc dins de la volta ciclista Challenge Llagostí.

- S’ha replantat nova flora als jardins de les escoles, amb l’ajuda dels jubilats.

- També s'han realitzat treballats de jardineria en el carrer del Mar.

- El dia 28 d'Abril vam tenir la visita de la Consellera de Medi ambient, Elena Cebrian 

al Centre Cívic per realitzar la presentació del crebalòs. El dia 30 de maig em va 

visitá la Vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra i  la Consellera de Medi ambient 

Elena Cebrian per a la introducció a Bel de dos polls de crebalòs. Es va organitzar un 

menjar per a tots els assistents amb l'assistència també de nens de les Escoles de 

la Pobla de Benifassar i Rossell.

- Assistència el dia 26 de maig a Benassal per al lliurament dels premis Maestrat Viu 

2018 a la revista NIÑO, fent constar l'agraïment a tots els que fan i han fet possible 

la  seva  trajectòria,  també  felicitar  a  Miguel  Angel  Pradilla  premiat  per  la  seva 

trajectòria. 

- Dóna a conèixer que ja s'han iniciat els treballs per a la realització de les obres en el 

C/ Bassa dins del Pla 135 de la Diputació.

- El Sr. Alcalde va indicar l’assistència als següents actes: Falles de Benicarló; Fira 

Maquinària Agrícola de Vinaròs; Fira de Sant Vicent de Càlig; dinar a l’ermita de Sant 

Mateu; Assemblea del Consorci Bombers; F.V.M.P. a Càlig; presentació GAL a Tirig; 

assemblea  General  GAL  Maestrat  Plana  Alta;  Fira  Gastronòmica  a  la  Sénia; 

inauguració Molí (centre d'interpretació) a Cervera; Jornades dels Maquis a la Pobla; 

Agència Valenciana de Turisme a la Font de la Salut de Traiguera; Festes de Bel 9 i 

10 de juny; Comissió i Junta de Govern del Consorci Pla Zonal de Residus Zona 1 a 

Benicaló l’11 de juny.

- Finalment es fa referencia al comunicat de la Comissió de Festes en les que es fará 
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l’homenatge de la vellesa a ANTONIO GRAU i ROSA VERGE.

12.       Precs i preguntes.

No va haver-hi

I sense més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde, va aixecar la sessió, sent les 22,45 hores, 

de tot el qual com Secretari certifique.

Document signat electrònicament al marge
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