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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
DATA 29 DE DESEMBRE DE 2006.=================================================================
==
ASSISTENTS:
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Josep Manel Bordás Antolí
En Ernesto Blanch Marin
En Ramon Vives Mestre
Na Rebeca Pérez Milián
Na Mª Luz Blasco Querol
En Francisco Medina Candel
Na Milagros V. Ripollés Segura
En Cristobal M. Milián Traver
Secretària:
Na Pilar García Cerdán
Excusa l’assistència:
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Diego Ibáñez Grau

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia
vint-i-nou de desembre de dos mil sis, a les
tretze hores, les persones que s'esmenten
al marge.

Reunits al Saló de Sessions de l'Ajuntament de la ciutat de Morella, a l'objecte de
procedir a la celebració de la sessió extraordinària corresponent a aquest dia.

L'Alcalde obri la sessió corresponent al dia d'avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l'ordre del dia.
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES PLENS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria copia de l’acta de la sessió anterior, per part del Sr.
Alcalde és pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les actes.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste que en el punt de la Moció “El Campo es
Vida” no estan recollides les aportacions fetes pel partit Popular, a lo que li respon la
Sra. Secretaria dient que si que es va canviar la moció, que se revisarà i si no estan
s’incloses s’inclouran.
Després d’aquesta deliberació s’aprove per unanimitat l’acta de data 09-11-06.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PRÉSTEC “MURO URBANIZACIÓN PUERTA SAN
MATEO”.- Coneix el Ple expedient per a la contractació d'un préstec amb una Entitat
Financera per a finançar gastos d'inversió del Pressupost General Ordinari 2006.
Coneix així mateix la proposta de la Taula de contractació mitjançant la qual es
propose l'adjudicació d'aquest préstec a l'entitat que ha obtingut millor puntuació de
les ofertes presentades.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorde:
PRIMER.- Concertar amb BANCAIXA un préstec de 150.000 euros amb les següents
condicions:
TIPUS D' INTERÉS: Euribor + 0,50 punts.
PLAÇ: Quince anys.
COMISSIONS: Exenta.
CORRETATJE: Exenta
SEGON.- Oferir como a garantia del mencionat préstec, subjecte al pagament, tant del
capital i dels interessos, la part de l' impost de Bens Immobles que corresponga,
garantia que subsistirà fins la total cancel.lació del préstec.
TERCER.- Autoritzar a l'entitat prestadora a aplicar l'import de les quanties trimestrals
per mig de càrrecs al compte de l'Ajuntament.
QUART.- Facultar, al Sr. Alcalde Joaquim Puig Ferrer, per a que formalitze el
contracte del préstec, en els termes que resulten del present acord, així com percebre
el seu import en la forma prevista en el mencionat contracte.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PRESSUPOST GENERAL ORDINARI 2007.- Coneix el
Ple l'expedient incoat per a l'aprovació del Pressupost General Ordinari d'aquest
Ajuntament que inclou el del Propi Ajuntament, el de els seus organismes autònoms i
el de les empreses municipals per a l'any 2007.
El Sr. Vives regidor d’Hisenda fa una exposició detallada del pressupost general
ordinari 2007 que es com segueix:
El pressupost d’aquest any suposa un increment respecte al de l’any passat en
1.050.000 euros, sent el més gran de l’Ajuntament de Morella.
Es basen en tres eixos fonamentals per aconseguir més progrés i benestar pels
Morellans.
1.
Morella social i cohesionada.
a)
Després d’haver aconseguit la gratuïtat en l’escola municipal infantil,
aquest any la fita més important es aconseguir posar en marxa el Centre de
Dia.
b)
Augmentar els programes de suport a les famílies amb l’apertura del
casal jove i del velatori.
c)
Impulsar el pla d’accesibilitat, amb la col.locació de baranes en totes les
costes, més seguretat amb la creació del lloc de vigilant nocturn, creixen les
ajudes a les associacions culturals i esportives, i la cooperació amb el tercer
mon.
2.
Més inversions per crear ciutat.
Es tracte tant de grans inversions com de xicotetes accions per a millorar
distintes àrees del casc urbà i del terme.
Pla d’arreglament de camins rurals, passeig entorn al recinte emmurallat,
renovació urbana (Placeta Tarrascons), nou poliesportiu, arreglo pista
poliesportiva del col.legi de primària, impulsar les noves tecnologies.
3.
Acció de govern eficaç per promoure l’economia local.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2006-12-29 PLE EXTRAORDINARI

3

Plantejar una administració eficient, els imposts es congelen sols pugen l’IPC,
les amortitzacions dels préstecs son de l’ordre del 2%, el deute baixa, els
interessos dels préstecs sols suposen el 0,95% de les despeses.
Creació de lloc de treball (escorxador, parc solar, Pereroles, cases rurals
d’Ortells )
Les despeses de personal més els gastos financers suposen un 3% i les
inversions reals son del 33% del pressupost.
Pren la paraula la Sra. Ripollés que considere que s’ha fet un esforç molt important i
ambiciós en el capítol d’inversions que suposa quasi la tercera part del pressupost,
encara que el 50% es compte que serà de subvencions.
Puntualitzar que el capítol de gastos supere al de les inversions i tindria de ser al
revés, les inversions haurien de superar els gastos corrents ja que estos no compten
en cap subvenció.
Hi haurie de fer-se un estudi en profunditat i depurar gastos el que suposaria
incrementar la partida d’inversions.
També hi hauria que incloure una aportació mínima per al manteniment de l’edifici
Colomer-Zurita, per a l’estudi del Pla Especial de l’Enton de la ciutat i aqüeducte o be
en el pressupost o de l’Ajuntament o en el de CISE, una xicoteta partida per a les
escoles d’Ortells, horts solar del Mas de Vicent i el matadero.
Pren la paraula el Sr. Vives per comentar que en la part de gastos de bens corrents i
serveis hi ha partides que podrien estar en inversions, llum, vestuari de personal,
aparcament, que no es consideren dins de l’apartat d’ inversions però si que es tracte
d’inversions. Quan més s’inverteix la partida de manteniment més gastos suporta.
Pren la paraula el Sr. Puig recalcant aquesta qüestió, ja que a més inversions més
gastos corrents per a mantenir les inversions fetes.
Hi ha accions incloses dintre del capítol de gastos que tenen aquesta consideració
dins de l’estructura pressupostària de gastos corrents però no ho son com a tal, per
exemple, publicacions, manteniment museus, ja que suposen promoció que també es
una inversió.
Aquest capítol també compte amb subvencions en algun cas concret com les de
caràcter cultural.
Per lo que respecte a l’edifici Colomer-Zurita es una pròxima prioritat, que es podria
assumir dintre de la partida de reparacions i manteniment de 190.000 euros
El tema de l’estudi urbanístic del Pla Especial, s’està desenvolupant des de l’empresa
municipal CISE, a l’igual que les vivendes a realitzar en les Escoles d’Ortells.
Per al desenvolupament del Parc Solar s’ha creat una empresa Energies Renovables
de Morella participada amb un 51% per l’empresa municipal que es qui ha de portar
en davant el projecte i el matadero també es troba inclòs en les inversions a realitzar
per CISE.
Aquest any està l’oportunitat d’invertir per a millorar la vida de la gent de Morella i
incentivar l’activitat econòmica.
I després de deliberar per cinc vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del
Grup Popular el Ple acorde:
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PRIMER.- Aprovar provisionalment el Pressupost General Ordinari de l'Ajuntament de
Morella, així com els pressuposts del Patronat de Turisme, de la Fundació Sexennis
de Morella, del Centre Integrat de Serveis Econòmics, d' Aigües de Morella, i de
l'Escola de Música per a l'exercici 2007, fixant-se els gastos e ingressos en les
quantitats per capítols que s'expressen a continuació:
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT
· ESTAT DE GASTOS
Operacions corrents
1.-CAPÍTOL I- Gastos de personal .........................................
euros
2.-CAPÍTOL II –Gastos de bens corrents i serveis ..................
euros
3.- CAPÍTOL III – Gastos financers..........................................
euros
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents ..............................
euros
Operacions de capital
6.- CAPÍTOL VI – Inversions reals ..........................................
euros
9.- CAPÍTOL IX - Variació de passius financers ......................
euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS ............................
euros

809,130,00
1.259.755,00
35.000,00
264.300,00

1.210.715,00
88.000,00
3.666.900,00

· ESTAT D' INGRESSOS
Operacions corrents
1.- CAPÍTOL I – Imposts directes ...........................................
euros
2.- CAPÍTOL II – Imposts indirectes .......................................
euros
3.- CAPÍTOL III – Taxes i altres ingressos ...............................
euros
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents...............................
euros
5.- CAPÍTOL V – Ingressos patrimonials .................................
euros
Operacions de capital
7.- CAPÍTOL VII – Transf. Capital ..........................................
euros
9.- CAPÍTOL IX - Passius financers .......................................
euros
TOTAL PRESSUPOST D' INGRESSOS ................................
euros
PRESSUPOST PATRONAT DE TURISME
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§ESTAT DE GASTOS
Operacions corrents
2.- CAPÍTOL II – Gastos de bens corrents i serveis ...................
euros
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents.................................
euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS ................................
euros

39.506,00
4.500,00
44.0006,00

§ESTAT DE INGRESSOS
Operacions corrents
4.- CAPÍTOL IV- Transferències corrents .................................
euros
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS ..................................................
euros

44.006,00
44.006,00

PRESSUPOST FUNDACIÓ SEXENNIS DE MORELLA
- ESTAT DE GASTOS
Operacions corrents
2.-CAPÍTOL II – Gastos de bens corrents i serveis......................
euros
TOTAL PRESSUPOST DE GASTOS ...........................................
euros

56.000,00
56.000,00

- ESTAT D' INGRESSOS
Operacions corrents
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents............................
euros
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS..................................
euros

56.000,00
56.000,00

PRESSUPOST PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
§ESTAT DE GASTOS
1.- CAPÍTOL I- Gastos de personal .....................................
euros
2.- CAPÍTOL II - Gastos de bens corrents i serveis ............
euros
3.- CAPÍTOL VI- Inversions reals........................................
euros
TOTAL PRESSUPOST DE GASTOS ....................................
euros
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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§ESTAT D'INGRESSOS
3.- CAPÍTOL III – Taxes i altres ingressos ........................
euros
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents .......................
euros
TOTAL PRESSUPOST D' INGRESSOS .............................
euros

22.140,00
41.634,63
63.774,63

PRESSUPOST CENTRE INTEGRAT DE SERVEIS ECONÒMICS
- ESTAT DE GASTOS
Reparacions i conservació .........................................................
euros
Serveis Professionals Independents ...........................................
euros
Transports ................................................................................
euros
Primes de Seguros ....................................................................
euros
Publicitat, propaganda y R.P. ....................................................
euros
Suministres ...............................................................................
euros
Materials obra...........................................................................
euros
Altres serveis ............................................................................
euros
Compres de mercaderies ..........................................................
euros
Gastos parking .........................................................................
euros
Tributos ....................................................................................
euros
Personal ...................................................................................
euros
Gastos financers .......................................................................
euros
Dotació Amortització ................................................................
euros
Altres gastos e inversions ..........................................................
euros
Beneficis....................................................................................
euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS ............................
euros
- ESTAT D'INGRESSOS
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Serveis administració i comercialització ......................................
euros
Ingressos gestió centre Jaume I .................................................
euros
Arrendaments ...........................................................................
euros
Serveis de formació...................................................................
euros
Serveis Escola Esports de Muntanya .........................................
euros
Serveis Turisme Rural ...............................................................
euros
Vendes parking ........................................................................
euros
Ingressos obres Brigada.............................................................
euros
Vendes oficina Turisme .............................................................
euros
Serveis Taxi...............................................................................
euros
Matadero..................................................................................
euros
Ingressos financers ....................................................................
euros
Altres ingressos ........................................................................
euros

180.000,00

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS .................................
euros

725.300,00

5.000,00
11.000,00
30.000,00
20.000,00
83.000,00
28.000,00
290.000,00
12.000,00
26.000,00
13.500,00
20.000,00
6.800,00

PRESSUPOST AIGÜES DE MORELLA
A) ESTAT DE GASTOS
Gastos Explotació
Personal..........................................................................................
euros
Vehicles .........................................................................................
euros
Materials.........................................................................................
euros
Productes Químics...........................................................................
euros
Anàlisis............................................................................................
euros
Electricitat ......................................................................................
euros
Compra d'Aigua..............................................................................
euros
Troe, rep i cons...............................................................................
euros
Altres serveis i suministres................................................................
euros
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Subcontrata grup.............................................................................
euros
Cànons............................................................................................
euros
Lectures, Factures i Cobro..............................................................
euros
Serveis Professionals.......................................................................
euros
Llogers ...........................................................................................
euros
Seguros...........................................................................................
euros
Comunicacions ...............................................................................
euros
Tributos...........................................................................................
euros
Dotacions
Impto. sociedades...........................................................................
euros
Amortiz. Técnica.............................................................................
euros
Financieros .....................................................................................
euros
TOTAL PRESSUPOST DE GASTOS .........................................
euros
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31.563,00
7.774,00
561,00
476,00
355,00
911,00
580,00
5.915,00

2.073,00
17.548,00
109,00
254.322,00

B)ESTAT D' INGRESSOS
Cifra de negoci ...............................................................
euros
Inmov/tarif trans ............................................................
euros
Diversos ..........................................................................
euros

228.180,00

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS
euros

260.543,00

31.500,00
863,00

SEGON:- Aprovar la plantilla de personal que compose la relació de llocs de treball
que consta en l'expedient.
TERCER.- Aprovar igualment les bases d'execució del pressupost.
QUART.- Que el pressupost aprovat inicialment s'expose al públic per un plaç de
quinze dies hàbils en el tauló d'anuncis de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la
Província.
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En el cas de que no es presenten reclamacions en el referit plaç, el pressupost, la
plantilla de personal i les bases de execució es consideraran aprovades definitivament
segons el que s'estableix en l'article 446.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril procedint-se a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i a la seva
remissió a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma segons disposen els
articles 127 i 453.1 del Reial Decret Legislatiu mencionat.
4.- CONCESSIÓ DISTINCIONS AMB MOTIU DEL DIA DE SANT JULIÀ.- Es done
compte al Ple de la proposta per a la concessió de distincions amb motiu del dia de
Sant Julià que son com segueix:
Medalla del Consell de la Vila:
-

Associació Mestre Candel “Banda de Música” com a reconeixement tant a la
banda actual com a la banda històrica de Morella, que en el seu moment va ser
municipal, que durant mes d’un segle ha estat treballant per la cultura de Morella.

Creu de Santa Llúcia:
-

Mercedes Candel per la seva aportació en l’ensenyament de la música a
Morella, es tracta d’una persona clarament mereixedora d’aquesta distinció.
Sergio Beser President d’Amics de Morella i Comarca, que ha intervingut en la
promoció de Morella d’una manera molt destacada en distintes publicacions,
persona compromesa en Morella.
Manolita Centelles, missionera que ha dedicat tota la seva vida a la solidaritat i
cooperació en el tercer mon i es una persona que encarna un dels valors més
importants com es la solidaritat, i el compromís en el desfavorits.

Pren la paraula el Sr. Medina, qui agrair en primer lloc en nom de la seva mare la
concessió d’aquesta distinció i manifestar que el seu grup està totalment d’acord amb
la concessió de totes les distincions. Al tractar-se de la concessió d’una distinció a la
seva mare considera oportú abstenir-se en la votació.
A lo que li respon el Sr. Puig que no es necessari i que seria oportú que fora aprovat
per unanimitat.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la concessió d’aquestes distincions.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS SUBHASTA PASTURES
MONTE PEREROLES.- Vists els plecs de condicions tècniques i EconòmiquesAdministratives particulars que han de regir para l'alienació dels aprofitaments dels
montes de Propios, inclosos en el Catàleg de Utilitat Pública, i resultant: Que la unitat
forestal ha remes a este Ajuntament els plecs de condicions tècniques particulars, que
ha sigut informat per la pròpia Secretaria, com assessoria jurídica, i per la Intervenció,
per a la seva fiscalització prèvia.
CONSIDERANT: Que l'Article 38.1 de la Llei de Montes, de 8 de juny de 1957, en
relació amb l'article 265 del seu Reglament, aprovat por Decreto 485/1962, de 22 de
febrer, determina la competència de l'Entitat Local per a la realització de l'aprofitament
dels seus montes amb subordinació, en lo referent a tècnic-facultatiu, inclosa la fixació
dels preus mínims dels productes, a allò que dispose l'Administració Forestal.
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CONSIDERANT: Que sent necessari determinar les condicions econòmiquesadministratives Particulars, que degutment han sigut informades per la Secretaria i
l'Intervenció ha de ser aprovat per l'Ajuntament Ple, com òrgan competent segons lo
disposat en l'article 22.2,I), de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local,
i l'article 122 del Text Refundit de les Disposicions Legals vigents en matèria de Regim
Local, aprovat pel Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, devent exposar-se al
públic durant un plaç de 8 dies, anunciant-se al Butlletí Oficial de la Província, segons
el que dispose el mencionat article 122 del Text Refundit.
Coneguts els informes favorables de Secretaria Intervenció i el Dictamen de la
Comissió de Promoció Econòmica, la Corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'alienació
mitjançant subhasta de l'aprofitament dels pastos del monte de Pererolest, amb una
quantia de 30 UGM, equivalents a 30 caps de ramat major o 200 caps de Ramat lanar
amb una taxació total de 1.200 euros anuals i un increment d'un 5% cada any sobre
l'anterior. Aquest aprofitament es realitzarà per cinc anys.
SEGON.- Que se expose al públic el plec de condicions durant el plaç de vuit dies, en
el B.O.P i al tauló d'anuncis de l'Ajuntament, anunciant-se simultàneament la subhasta
per un plaç de vint dies.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les
catorze hores i trenta minuts, de la que s'estén la present acta, que llegida i aprovada,
serà transcrita al corresponent llibre, de tot el que com a Secretària certifique.
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