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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 29 DE DESEMBRE DE 2011
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Rhamsés Ripollés Puig
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Maria Rallo Rallo
Amadeu Bordàs Antolí
Guillermo Sangüesa Teruel
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Secretària
Pilar García Cerdán

En la ciutat de Morella sent les dinou
hores, del dia vint-i-nou de desembre de
dos mil onze, es reuneixen les persones
que se relacionen al marge.
Reunits en el Saló de Sessions de
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al
objecte de procedir a celebrar la sessió
extraordinària corresponent a aquest dia.
L’alcalde obri la sessió corresponent al dia
de avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.

Excusa la seva assistència:
Isabel Sangüesa Carbó
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. Havent-se
repartit junt amb la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció, són aprovades per unanimitat les actes de data 2911-2011 i 15-12-2011.
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD OBRES PLANS PROVINCIALS OBRES I
SERVEIS (POYS) PER A L’ANY 2012. OBRA “PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS,
INSTALACION DE ASEOS Y REHABILITACIÓN DE NICHOS”.- Coneix el Ple les
bases de la convocatòria realitzada per l’Excma. Diputació Provincial del Pla Provincial
de Cooperació a les obres i Servicis de Competència Municipal per a l’any 2012,
publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 139 de 12 de novembre de 2011.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominada “Pavimentación de accesos,
instalación de aseos y rehabilitación de nichos” redactat per l’Arquitecte Lucas
Castellet Artero i que ascendeix a la quantitat de QUARANTA-CINC MIL EUROS
(45.000,00€).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar el projecte per a l’obra “Pavimentación de accesos, instalación de
aseos y rehabilitación de nichos” redactat per l’Arquitecte Lucas Castellet Artero i que
ascendeix a la quantitat de QUARANTA-CINC MIL EUROS (45.000,00€).
SEGON. Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla Provincial d’Obres i Servicis
per a l’any 2012 amb l’obra “Pavimentación de accesos, instalación de aseos y
rehabilitación de nichos”, amb el finançament següent:
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27.000,00 euros
18.000,00euros
45.000,00 euros

TERCER. Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l’any 2012 la
quantitat suficient per a fer front a l’aportació econòmica de l’Ajuntament, així com
assumir les quantitats resultants de l’excés de l’obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes previstos per la Diputació Provincial.
QUART. Sol·licitar la Delegació per a la contractació i seguiment de l’obra
“Pavimentación de accesos, instalación de aseos y rehabilitación de nichos”.
QUINT. Anomenar com a Director de l’obra a l’Arquitecte Lucas Castellet Artero i
Director d’execució de l’obra i Coordinador de Seguretat i Salut a Raquel Gómez
Lloscos.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD PLA D’AJUDES EN MATÈRIA DE
INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS DE L’ANY 2012. OBRA “PISCINA MUNICIPAL
EN ORTELLS FASE II”.- Coneix el Ple les bases de la convocatòria realitzada per
l’Excma. Diputació Provincial del Pla d’ajudes en matèria de infraestructures
municipals de l’any 2012, publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 148 de 3
de desembre de 2011.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominada “Piscina Municipal en Ortells.
Fase II” redactat per l’Enginyer de Camins Carlos Rubio Rubio i que ascendeix a la
quantitat de VINT MIL EUROS (20.000€).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar el projecte per a l’obra “Piscina Municipal en Ortells. Fase II”
redactat per l’Enginyer de Camins Carlos Rubio Rubio i que ascendeix a la quantitat
de VINT MIL EUROS (20.000€).
SEGON. Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla d’ajudes en matèria de
infraestructures municipals de l’any 2012, amb l’obra “Piscina Municipal en Ortells.
Fase II”, amb el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (95%)
Aportació Municipal
Total Projecte

19.000,00 euros
1.000,00 euros
20.000,00 euros

TERCER. Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l’any 2012 la
quantitat suficient per a fer front a l’aportació econòmica de l’Ajuntament, així com
assumir les quantitats resultants de l’excés de l’obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes previstos per la Diputació Provincial.
QUART. Sol·licitar la Delegació per a la contractació i seguiment de l’obra “Piscina
Municipal en Ortells. Fase II”.
QUINT. Anomenar com a Director de l’obra i Director d’execució de l’obra i
Coordinador de Seguretat i Salut a l’Enginyer de Camins Carlos Rubio Rubio.
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4. APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD PLA D’AJUDES EN MATÈRIA DE
INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS DE L’ANY 2012. OBRA “AMPLIACIÓN
ACCESO SUR A LA PUEBLA DE ALCOLEA. FASE II”.- Coneix el Ple les bases de la
convocatòria realitzada per l’Excma. Diputació Provincial del Pla d’ajudes en matèria
de infraestructures municipals de l’any 2012, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 148 de 3 de desembre de 2011.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominada “Ampliación acceso sur a la
Puebla de Alcolea. Fase II” redactat per l’Enginyer de Camins Carlos Rubio Rubio i
que ascendeix a la quantitat de VINT MIL EUROS (20.000€).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar el projecte per a l’obra “Ampliación acceso sur a la Puebla de
Alcolea” redactat per l’Enginyer de Camins Carlos Rubio Rubio i que ascendeix a la
quantitat de VINT MIL EUROS (20.000€).
SEGON. Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla d’ajudes en matèria de
infraestructures municipals de l’any 2012, amb l’obra “Ampliación acceso sur a la
Puebla de Alcolea”, amb el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (95%)
Aportació Municipal
Total Projecte

19.000,00 euros
1.000,00 euros
20.000,00 euros

TERCER. Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l’any 2012 la
quantitat suficient per a fer front a l’aportació econòmica de l’Ajuntament, així com
assumir les quantitats resultants de l’excés de l’obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes previstos per la Diputació Provincial.
QUART. Sol·licitar la Delegació per a la contractació i seguiment de l’obra “Ampliación
acceso sur a la Puebla de Alcolea. Fase II”.
QUINT. Anomenar com a Director de l’obra i Director d’execució de l’obra i
Coordinador de Seguretat i Salut a l’Enginyer de Camins Carlos Rubio Rubio.
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD PLA D’AJUDES EN MATÈRIA DE
INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS DE L’ANY 2012. OBRA “PAVIMENTACIÓN
VIAL PEATONAL ENTORNO CASCO URBANO DE XIVA DE MORELLA”.- Coneix el
Ple les bases de la convocatòria realitzada per l’Excma. Diputació Provincial del Pla
d’ajudes en matèria de infraestructures municipals de l’any 2012, publicada en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 148 de 3 de desembre de 2011.
Coneix així mateix el projecte de l’obra denominada “Pavimentación vial peatonal
entorno casco urbano de Xiva de Morella” redactat per l’Enginyer de Camins Carlos
Rubio Rubio i que ascendeix a la quantitat de VINT MIL EUROS (20.000€).
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
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PRIMER. Aprovar el projecte per a l’obra “Pavimentación vial peatonal entorno casco
urbano de Xiva de Morella” redactat per l’Enginyer de Camins Carlos Rubio Rubio i
que ascendeix a la quantitat de VINT MIL EUROS (20.000€).
SEGON. Sol·licitar la inclusió d’este Ajuntament en el Pla d’ajudes en matèria de
infraestructures municipals de l’any 2012, amb l’obra “Pavimentación vial peatonal
entorno casco urbano de Xiva de Morella”, amb el finançament següent:
Aportació Diputació Provincial (95%)
Aportació Municipal
Total Projecte

19.000,00 euros
1.000,00 euros
20.000,00 euros

TERCER. Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l’any 2012 la
quantitat suficient per a fer front a l’aportació econòmica de l’Ajuntament, així com
assumir les quantitats resultants de l’excés de l’obra o revisió de preus, realitzant les
aportacions en els termes i formes previstos per la Diputació Provincial.
QUART. Sol·licitar la Delegació per a la contractació i seguiment de l’obra
“Pavimentación vial peatonal entorno casco urbano de Xiva de Morella”.
QUINT. Anomenar com a Director de l’obra i Director d’execució de l’obra i
Coordinador de Seguretat i Salut a l’Enginyer de Camins Carlos Rubio Rubio.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que en general totes les actuacions es troben
correctes i lògiques, en el cas d’Ortells es tracta de continuar amb la segona fase d’un
projecte ja iniciat, en el cas de Xiva amb aquesta actuació es continua amb la
pavimentació dels carrers, i respecte al projecte de Morella s’agraeix que s’hage
recollit la proposta feta pel regidor del Partit Popular en el seu dia referent a l’estat de
la part de darrera dels nínxols.
6. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, OPERACIÓ DE TRESORERIA. Aquest punt es queda
damunt de la taula.
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, PRESSUPOST GENERAL ORDINARI 2012. Coneix el
Ple l’expedient incoat per a l’aprovació del Pressupost General Ordinari d’aquest
Ajuntament que inclou el del Propi Ajuntament, el dels seus organismes autònoms i el
de les empreses municipals per a l’any 2012.
El Sr. Ripollés regidor d’Hisenda fa una exposició detallada del pressupost general
ordinari 2012 que és com segueix:
L’elaboració del pressupost per al proper any 2012 s’ha portat a terme partint de la
base de l’austeritat, coherència i realisme en la situació econòmica que estem passant
tots i totes.
Des de l’equip de govern presentem uns pressupostos on volem prioritzar la gestió
dels recursos que disposem. Esforç no sols de contenció sinó de reducció de les
despeses corrent més necessàries.
L’objectiu, en tot moment, és i ha de ser continuar amb l’acció de govern que ens
caracteritza, i que és la que estem desenvolupant des del primer dia, la que lluita per
millorar i incrementar les polítiques socials, en aspectes relacionats en la sanitat,
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l’educació, el treball, l’atenció a les persones majors, la formació, als xiquets... tot i
sense deixar de banda el progrés i el creixement econòmic, tot i les dificultats
econòmiques i els recursos que disposem i les competències escasses que tenim, en
molts d’aspectes, els ajuntaments. Així com la màxima importància d’esta eficiència
també per a poder liquidar els deutes amb els proveïdors, tot i que la “llosa” que tenim
del deute de la Generalitat Valenciana ho condiciona i afecta molt negativament i
lamentem que com a conseqüència molts dels nostres ciutadans tarden tant en
cobrar.
Per tant, en este pressupost apostem per una major eficàcia a l’hora d’utilitzar els
nostres recursos, congelant els impostos als nostres veïns i veïnes i obtenint majors
ingressos d’aquelles grans empreses de fora que s’aprofiten dels nostres recursos per
a poder continuar i millorar els serveis que abarquen a tot el conjunt de la societat
morellana, des de menuts a grans, i que com he dit passen per l’educació, la formació,
ajudes als majors, les nostre associacions, l’esport, la cultura, el Sexenni, ja que este
2012 hem de viure les nostres festes més grans.
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Bé, el pressupost de 2012 ascendeix a un total de 2.964.790 €, és a dir, suposa una
reducció d’un 9% del pressupost d’enguany, que ha segut de 3.245.960 €.
Esta baixada es deu a que tenim menys ingressos, principalment, d’allò que recaptem
per impostos indirectes (construccions) esta és una tendència que tenim dels darrers
anys degut a la menor activitat d’aquest sector, la reducció també per les taxes i preus
públics que cobrem i sobre tot de la baixada en les transferències d’altres
administracions públiques i que a continuació en posteriors punts explicaré en més
detall.
Per tant, com ja he dit, al tenir menys ingressos els nostres esforços s’han de centrar
en reduir, especialment, les despeses corrents més necessàries.
El treball que s’ha anat fent durant els darrers mesos en la reducció de moltes
despeses es veu reflectit en el present pressupost (telefonia, manteniment, consum
elèctric, material d’oficina...) i és evident que encara queda molt per fer i s’actuarà
durant el transcurs de l’any per assolir els objectius que estem marcant.
Centrant-nos ja integrament en el contingut del pressupost.
Per una part, en quant a ingressos el primer que cal remarcar és la voluntat política
d’este Ajuntament de la congelació d’impostos, com es va aprovar en el passat ple
d’ordenances i taxes municipals, i per tant que en el conjunt de veïns i veïnes de
Morella repercutixquen les mínimes càrregues possibles.
A pesar de que els ingressos ordinaris es veuen reduïts, en cap moment ens hem
plantejat la possibilitat d’incrementar els impostos per a executar la nostra acció de
Govern, sinó que ens hem esforçat per a aconseguir altres vies de finançament.
És a dir, l’objectiu marcat de fer pagar més a aquelles grans empreses de fora que
s’aprofiten dels nostres recursos (eòliques, elèctriques, de telefonia mòbil i fixa...).
Amb estes noves taxes, que ja hem anat introduint en els darrers anys, el que es
pretén és obtenir la compensació que ens correspon de les empreses que realment
trauen benefici del nostre territori. Així ho hem aconseguit en les eòliques i estem
treballant en el bon camí per aconseguir-ho també en la resta.
Respecte a la part pressupostària dels ingressos, cal remarcar alguns aspectes:
Com he dit, reducció de tots els capítols, baixant els ingressos referents a
impostos i taxes especials sols s’augmente el primer que ve donat per
actualització dels padrons i també el que té a veure amb les grans empreses que
comentava.
Reiterar la congelació dels impostos tal i com es va aprovar en el ple de les
taxes i ordenances.
Reducció de subvencions: es continuen reduint algunes partides d’ingressos
que fan referència a ajudes de les Conselleries en aspectes socials, com són
l’Escola de Música, la Guarderia, el salari de l’AODL...
Fer menció i tornar a reivindicar un any més la necessitat de la creació del
Fons Local autonòmic, com en la resta de comunitats. Rebem l’aportació del Fons
Estatal i la Generalitat deuria de recolzar més el finançament local i ara en època
de dificultat econòmica general es veu més necessari que mai que es dote de
contingut econòmic este fons.
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Amés enguany, com ja hem tractat en el punt anterior, hem vist com enguany
des de la Diputació s’ha reduït totes aquelles ajudes directes referents a Plans
Provincials en un 42%.

Entrant en l’altra part del pressupost, és a dir, en les despeses, voldria fer referència,
abans d’entrar en l’acció política i en els eixos vertebradors d’aquest pressupost, en
primer lloc a la reducció en els capítols de personal i despesa corrent.
En quant al capítol de personal explicar que el principal objectiu d’aquest equip de
govern és mantindre els llocs de treball amb altres aspectes a destacar:
Amortització d’una plaça per jubilació que ha tingut lloc durant el 2011.
Es mantenen els salaris.
Manteniment sense pujar les retribucions als regidors per assistència a plens,
juntes i comissions.
Salaris de regidors. Com va explicar ell mateix l’alcalde ja ha renunciat, al ser
Diputat en les Corts Generals, al seu salari com alcalde que ha estat cobrant
durant uns mesos. I per tant sols hi ha en nòmina de l’Ajuntament una regidora a
mitja jornada.
Les aportacions d’alguns salaris que vénen per programes de la generalitat
com l’AODL es veuen retallats i per tant s’han tingut que incrementar.
Així i tot, la reducció de les despeses de personal és de quasi un 10%, el que suposa
una diferència amb el pressupost anterior de més de 100.000€.
Pel que fa a les despeses corrents:
Com he dit gràcies als treballs que s’han fet i es seguirà insistint i millorant
durant l’any 2012, es redueixen despeses en consum de telefonia, electricitat,
material d’oficina, protocol, lloguers...
Es mantenen i inclús milloren aquelles partides que tenen a veure en formació,
seguretat laboral, Escola Infantil...
S’adapta la partida de tractament de residus al nou sistema de les
escombraries. L’ajuntament recaptarà menys però la Diputació i Generalitat, per
mitjà del Consorci, recaptaran més el que suposarà un increment per als veïns i
veïnes.
La reducció total en el capítol de despeses corrents és d’un 12%, el que suposa quasi
140.000 €.
Abans d’entrar a l’explicació de l’acció política també voldria fer menció a l’únic capítol
de despeses que puja considerablement i que reflexa la situació global de l’economia.
L’únic capítol que augmenta és el que té a veure en les despeses financeres que han
pujat un 34%, de 50.000 a 67.000 euros.
A l’hora d’assignar el pressupost a les despeses pertinents, s’han tingut en compte les
accions prioritàries que volem dur a terme, basant-nos en el Programa Electoral i que
com ja he comentat en reiterades ocasions es centra en aconseguir el benestar de les
persones, la millora diària de la qualitat de vida dels nostres veïns, com són les
despeses relacionades en la gratuïtat de l’escola infantil, en el manteniment i gestió
del centre de dia, en l’aplicació de la llei de la dependència, en les ajudes per a joves,
estudiants i famílies, en les ajudes a associacions culturals i esportives, en tot allò que
té a veure en el Col·legi i altres centres educatius, etc...
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Tot este conjunt de despeses i inversions, són les que engloben la política social, que
és el que configura al voltant d’un 70% del nostre pressupost. Per tant, tot i les
dificultats, la nostra prioritat és ben clara.
Destacar també, en un pressupost ajustat com el que tenim, el conjunt d’inversions
que es realitzaran i que suposaran una millora, actuant tant en Xiva, Ortells, La
Pobleta i Morella com s’ha reflectit en els punts anteriors d’este plenari. O la inversió
que es durà a terme gràcies als Fons de Compensació del Pla Eòlic, que dit siga de
passada, l’Agència Valenciana de l’Energia (AVEN) ens reté durant més d’un any.
També destacar el treball decidit pel desenvolupament rural i econòmic, per exemple,
en l’important Pla de Millora de Camins Rurals que s’està fent durant els últims anys i
que continuarà gràcies a la Mancomunitat de la Taula del Sénia, i que suposarà una
inversió de més de 120.000 €.
Un altre aspecte a tindre en compte és allò que té a veure en la posada en valor del
nostre patrimoni i del conjunt com a ciutat. Gràcies a l’obtenció de l’1% cultural es
podrà rehabilitar una de les torres que es troba en pitjor estat, la Torre Font Vella amb
una inversió de més de 130.000 €, així com també es faran distintes millores en la
xarxa de museus o en la posada en funcionament d’una seu per l’Administració de
Vallivana.
I no voldria deixar d’explicar el continu recolzament a les associacions i entitats del
nostre poble, que tot i les dificultats econòmiques, des de l’Ajuntament continuarem
recolzant i treballant per fer nous projectes i fer de Morella una ciutat ben viva.
Enguany més viva i amb més orgull que mai, ja que 2012 és any sexennal. Destacar
la partida específica per a la Fundació Sexennis, així com les de festes, actes culturals
i tot allò que també té a veure amb la promoció de la nostra ciutat.
Entre tots i totes, amb els gremis i carrers, farem unes grans festes i front a les
dificultats treballarem i lluitarem amb més imaginació per obtenir recursos i patrocinis i
ser més eficaços per obtenir un benefici mutu.
Per tant, des de l’equip de govern s’ha tingut un treball important per obtenir fons
d’altres administracions per poder dur endavant algunes d’estes inversions i la nostra
prioritat és ben clara: política social, representant un 70% del pressupost.
Finalment, remarcar la capacitat de treball pel creixement econòmic local,que
s’intensifica gràcies a l’empresa municipal CISE i les seues filials, per mig de les quals
es desenvolupen projectes molt importants pel creixement econòmic de la ciutat, com
està sent la posada en marxa del nou escorxador, ara també en la gestió del Centre
de Dia; així com projectes que es plantegem de cara al futur en diferents àmbits.
Concloent, sols remarcar que este és un pressupost basat en l’austeritat, ajustat a la
realitat i a les necessitats de la nostra ciutat.
Com he dit, volem afrontar amb responsabilitat i en clau de futur l’actual marc de crisi
econòmica apostant pel manteniment i la qualitat dels nostres servei amb un
pressupost arrelat en la política social.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa per a dir que aquestos són els primers pressuposts
realitzats per aquest equip de govern però segueixen presentant els mateixos
problemes i deficiències que els realitzats per l’equip de govern anterior, es convoque
la comissió de pressuposts, passen pel ple i òbviament no s’ha comptat amb la
participació del Partit Popular per a la seva elaboració.
Dir que es discrepa d’allò que ha exposat el regidor d’Hisenda. Es considera que no
es tracta dels pressuposts que necessita Morella i tampoc són els millors pressuposts
que s’hagueren pogut fer ja que tenint en compte el que es recapte per impostos de
bens de característiques especials, el pressupost podria ser 50 o 60.000 euros
superior. També dir que no és veritat que s’hagen congelat els impostos ja que es
recapte més en l’any 2012 que en l’any 2011.
Per altra part i fent una distinció entre impost i taxa i sent el cost de la taxa igual al
servei, s’oferiran menys serveis ja que es recapte menys per les taxes i per tant hi
haurà menys cost.
També dir que no se troben coherents els retalls de les partides a les que s’ha fet
referència i en el cas concret de telefonia dir que no sols no s’ha retallat sinó que hi ha
pressupostats 3.000 euros més que l’any anterior.
Altres coses que es consideren que no s’han realitzat de forma correcta i pel que fa al
capítol de taxes, es va aprovar una ordenança sobre una taxa de la guarderia que no
ve reflexada en el pressupost; i respecte a les empreses municipals, en l’annex on
tindrien que figurar les previsions de gastos i ingressos de les distintes societats, o no
estan totes o no estan presentades per separat que és com es tindrien que estar.
Per tant des del Grup Municipal Popular no es pot recolzar un pressupost que es
considera està realitzat de forma incorrecta i en el que no s’està d’acord ni en el fons
ni en la forma.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per a respondre a les qüestions plantejades pel Sr.
Sangüesa.
Primer de tot dir que l’aportació a l’Escola Infantil a la que ha fet referència sí que es
troba reflectida en el pressupost.
Pel que fa al tema dels impostos dir que aquestos si que estan congelats, ja que tal i
com ja se va explicar en el ple d’ordenances i taxes, sols s’aplique l’IPC i sols en
alguns impostos, però el que si que s’ha fet és dir com es vol gastar els ingressos i
d’on es reduirà la despesa.
Ha dit que no s’ha comptat amb el Partit Popular per a la elaboració dels pressuposts,
se sap, des de sempre, la data en la que es fa la presentació del pressupost, per tant
en qualsevol moment es poden fer les aportacions que es vulguen, també en la
Comissió informativa es poden presentar totes les esmenes que es consideren
necessàries, per tant no és correcte parlar de que no s’ha pogut participar sinó més bé
de no tindre interès en fer propostes.
Nosaltres hem quantificat i explicat el que es vol fer, hem dit d’on es poden obtenir
més ingressos i és de les empreses de fora. Quan Vostè diu en el Capítol 1 que
s’ingresse més, reiterar que s’han congelat els impostos i l’increment ve donat dels
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padrons i pel que se recaptarà de més de les empreses eòliques amb l’IAE i els
BICES i altres ingressos han baixat com és el cas de les construccions.
La despesa corrent s’ha reduït molt i l’objectiu de cada partida pressupostària és fer
front a les despeses de 2012 i allò que puga quedar pendent de consignacions
anteriors per tant no comporta més endeutament i que la consignació pressupostària
siga suficient, fent-se un esforç per reduir el cost de les despeses ordinàries, lloguers,
lloguers de vehicles, telefonia (amb un nou contracte per reduir els costos), consum
elèctric (amb els canvis de facturació s’està reduint un 4%).
Per altra part la proposta que queda de la seva intervenció es redueix a dir que es
volen més inversions, menys gasto i pagar menys, cosa molt fàcil de dir però amb
poca credibilitat, ja que no es creu que així els quadren els números, no és possible
proposar en el ple de taxes i ordenances que el cost de les taxes siga menor al cost
del servei. També és molt fàcil dir que es podrien obtenir 50 o 60.000 de més si no es
concrete d’on, per lo que espero que ho explique.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa dient que com que el President de la Comissió
d’Hisenda és Vostè, és Vostè qui té que convocar-les, podent fer se’n més d’una a
l’any, i per altra part sap que en la convocatòria del ple es dóna la convocatòria per a
la Comissió per lo que en 24 hores no es pot preparar una esmena als pressuposts.
Respecte als impostos a banda de que es podria rebaixar alguna taxa com en el cas
de famílies sense ingressos, dir que aquest any en relació a l’any 2011 ha augmentat
la contribució d’urbana en 35.000 euros, BICES 16.000 euros, vehicles 14.000 euros,
plusvàlues 10.000 euros i IAE 2.000 euros, per lo que no es pot dir que estan
congelats.
També dir que no hi ha cap previsió o partida per a minorar el deute de 1,1 milions
d’euros que es ve arrastrant per factures que no s’han pagat i que ja ha vençut el
termini de pagament.
Per altra part es podria llevar gasto corrent i destinar-ho a inversions ja que les
inversions són 444.000 euros dels quals 340.000 són subvencionades, per lo que
l’aportació dels recursos propis de l’Ajuntament és de 100.000 euros (3,41% del total
del pressupost).
Respecte a la gestió del Castell que menys que allò que s’obté i que en el pressupost
es xifra en 230.000 euros per taxa d’entrades del Castell i Museus de Morella (45.000
més que l’any 2011), s’inverteixque en el mateix, fet que no és així.
I pel que fa al Centre de Dia hi ha pressupostat 120.000 euros d’ingressos i 120.000
euros de gastos, però quan es mira la previsió de gastos de CISE les quantitats no
quadren ja que eixos 120.000 euros s’han convertit en 138.000 d’ingressos.
Per lo açò es reitere que des del Grup Municipal Popular no es pot recolzar un
pressupost que es considera està realitzat de forma incorrecta.
A lo que li respon el Sr. Ripollés preguntant si pel que fa als impostos directes li
molesta tant que es recapte més pels BICES i seguidament li desglossa partida per
partida:
- IBI Rústica

Padró 6.400

Pressupost
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Padró 538.000
Padró 634.000
Igual

Pressupost
Pressupost

540.000
636.000

Padró 118.000

Pressupost

120.000

30.000

Com li he dit els impostos s’han congelat, per als veïns i veïnes de Morella, sols s’ha
pujat l’IPC, se recapte més d’aquelles empreses que se beneficien d’obtenir recursos
de la nostra ciutat.
Respecte a la falta de possibilitat de participació del Partit Popular en l’elaboració dels
pressuposts, dir que igual que s’ha tingut temps per fer el càlcul dels 50.000 euros o
60.000 euros que consideren que poden haver de més, que per cert no han dit d’on
han eixit, també es poden presentar altres aportacions.
Pel que fa al deute, no hi ha que confondre el pressupost i les seves partides
pressupostàries en el tema de tresoreria, ja que en tresoreria tenim un greu problema i
que és el deute de la Generalitat que dificulta la possibilitat de fer els pagaments
sense retard.
De totes les maneres el que no queda clar és el que Vostès proposen, ja que estan en
contra de totes les mocions que se presenten reclamant allò que ens deuen, estan en
contra del crèdit ICO de 90.000 euros que s’ha demanat per fer front a pagaments,
que per cert ja estan fets i per tant es considera una mesura eficaç i àgil, s’ha anat als
tribunals per aconseguir el pagament d’allò que ens pertoque i s’ha aconseguit en el
tema de les eòliques i ara, tal i com es va aprovar en el ple amb els vots en contra del
Partit Popular, s’emprendran mesures legals contra la Generalitat, parlen de baixar la
despesa corrent sense especificar com.
Respecte al tema de les empreses municipals, dir que en l’última legislatura CISE ha
estat capaç de mobilitzar una inversió de més de 14 milions d’euros, i a part en tots els
projectes que s’han portat endavant suposen un augment molt important dels actius, i
en l’any 2012 es van a realitzar accions molts importants com la sala de desfer de
l’escorxador. I el Centre de Dia s’ha tingut que fer-se càrrec d’aquest servei degut a
com ho ha portat la Generalitat assumint riscos en benefici del benestar.
Pel que fa al tema de les inversions i de l’aportació que fa l’Ajuntament, que Vostès
consideren molt baixa, dir que lo que se desitjaria és que l’aportació a les obres que
vénen subvencionades fora encara més menuda i que eixos recursos es pugueren
invertir en altres despeses de caràcter social.
Es posarà un exemple d’allò que fa el Partit Popular en els seus pressuposts, i és el
cas de l’Ajuntament de Vinaròs que amb un pressupost 8 o 9 vegades superior al de
Morella presenta 500.000 euros en el capítol d’inversions front als 444.655 euros de
Morella, per tant això suposa un 2% del total del pressupost de l’Ajuntament de
Vinaròs mentre que en el pressupost de Morella suposa el 15%.
També dir que moltes d’aquestes subvencions que arriben a aquest Ajuntament
arriben precisament pel treball portat a cap per l’equip de govern, com és el cas de la
rehabilitació de la Torre Font Vella, camins rurals o la sala de desfer de l’escorxador,
treball que es seguirà fent per tal d’aconseguir altres inversions.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per puntualitzar varies qüestions.
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En primer lloc respecte a la sol·licitud del crèdit ICO, es va votar en contra per que
aquest crèdit es tenia que utilitzar per a fer front al pagament de proveïdors, autònoms
i menuts empresaris i no per pagar factures i que així no tallaren la llum.
Respecte a la referència feta a l’Ajuntament de Vinaròs, ni jo ni els meus companys
som regidors d’eixe ajuntament i per lo tant no som responsables d’allò que facen en
aquest o altres ajuntaments, encara que lo que ha passat en l’Ajuntament de Vinaròs
té una explicació molt senzilla i és que aquesta situació és conseqüència del desastre
que va deixar l’equip de govern socialista.
Pel que fa a la qüestió de CISE els números no enganyen i aquestos no quadren.
En el tema dels ingressos, encara que les transferències de les altres administracions
no es poden controlar si que es poden fer altres coses com incentivar la realització
d’obres i instal·lacions i així es recaptaria més però ara per ara no hi ha cap política
per part de l’equip de govern per a incentivar l’activitat.
No s’entén que es vulga que l’Ajuntament tinga que invertir menys i que vinga tot més
subvencionat, preguntar si l’Ajuntament no té que invertir en fer coses pels Morellans
en que se té que gastar els diners, en telèfon?, no, els diners s’han de gastar en fer
coses.
Es pot seguir discutint i analitzant partida per partida però segueixen sent uns
pressuposts millorables i no poden tenir el vot favorable del Partit Popular.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que tanta sapiència en l’organització pressupostària
és llàstima que se pergue ací ja que es podria traslladar al govern de la Generalitat
Valenciana, que és el govern més endeutat de totes les comunitats espanyoles, que
és el govern que més proveïdors sense pagar té, i que més vergonya dóna en la seva
gestió econòmica, presentant una situació insostenible i límit que no es pot atribuir a
una “herència” i un deute que no es pot plantejar com una broma ja que afecte a molts
ajuntaments i a molts proveïdors.
Quan es fa un anàlisis de la qüestió pressupostària hi ha que tenir un mínim de rigor
que en aquest cas no s’ha tingut i que se demostra afirmant que el crèdit ICO s’ha
utilitzat per tal que no es talle la llum sabent que és totalment falç, ja que el que s’ha
fet és pagar factures de Electra que és una empresa que es mereix cobrar com
qualsevol altra i en cap moment s’ha tingut cap avís de tallament, cosa que si han
tingut altres ajuntaments governats pel Partit Popular.
Respecte a la voluntat de col·laboració i el que té de ser el debat pressupostari aquest
ve reglat com en qualsevol altra institució, hi ha una comissió on cada grup fa les
seves propostes, per lo que no s’entén que tots els anys es recorreixque a aquest
argument després de no presentar cap proposta ni fer cap esforç per a presentar
alternatives.
Per tant venir a donar lliçons sense assumir cap responsabilitat ni cap compromís no
és molt correcte, sols caldria que assumiren el compromís d’ajudar a l’Ajuntament de
Morella en exigir que la Generalitat Valenciana pagare.
Aquest és un pressupost en el que s’ha tingut en compte allò que es recapte, amb
majors ingressos en algunes partides com els vehicles però això no suposa que es
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2011-12-29 PLE EXTRAORDINARI

13

pugen els impostos, encara que pareix ser no ho entenen, i respecte a que aquest
pressupost és millorable, és clar que és millorable però per això hi ha que aportar
alguna solució o alternativa.
Degut a la situació econòmica que estem vivint aquest Ajuntament es veurà afectat
pels retalls en les distintes administracions, com és el cas de les ajudes que es rebran
de Diputació i que aquest any serà menys diners que el que li costa la seva
vicepresidència quarta creada aquesta setmana; però encara que se suporta una sèrie
de despesa impròpia que correspondria a altres administracions, com pot ser
l’educació gratuïta de 0 a 3 anys, el pago de la Llei de la Dependència, que se deu tot
l’any, aquest Ajuntament continuarà treballant per a que la despesa social es vega lo
menys afectada possible.
Respecte al tema del Castell, al Partit Popular li molesta especialment que es recapte
diners de les entrades i que se dediquen a activitats com cine, a l’escola infantil, a
l’escola de música, a ajudes a la banda, rondalla, associacions, amb millorar el
patrimoni durant els últims 20 anys; aquestos són diners de Morella i que se
reinverteixen en la societat viva de Morella que té moltes activitats culturals,
esportives, cíviques...
Per tant s’han presentar uns pressuposts adequats a la situació econòmica que s’està
vivint, realistes, austers i intentant mantenir al màxim la despesa social i el benestar,
continuant en la promoció econòmica ajudant al sector turisme amb una acció
permanent per mig del Patronat de Turisme, al sector agroalimentari potenciant la
indústria agroalimentària a través de Carns de Morella, mantenint la inversió més gran
que s’ha fet mai en camins per mig de la Mancomunitat de la Taula del Sénia i fer front
a la situació de tresoreria tant complicada donada per la falta de pago de la
Generalitat Valenciana.
I després de deliberar per set vots a favor del Grup Socialista i tres en contra del Grup
Popular el Ple acorda:
PRIMER.- Aprovar provisionalment el Pressupost General Ordinari de l’Ajuntament de
Morella, així com els pressuposts del Patronat de Turisme, Patronat Escola Municipal
de Música, Centre Integrat de Serveis Econòmics-Iniciatives Turístiques Morella S.L.Centre Formatiu Morella S.L.-Inprotint, Carns de Morella S.L., Promoció d’Energies
Renovables de Morella S.L., i de la Fundació Sexennis de Morella per a l’exercici
2012, fixant-se els gastos e ingressos en les quantitats per capítols que s’expressen a
continuació:
AJUNTAMENT DE MORELLA
- ESTAT DE GASTOS
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
CAPÍTOL I.- Gastos de personal.................................................. 957.760 euros
CAPÍTOL II.- Gastos corrents en bens i serveis....................... 1.017.325 euros
CAPÍTOL III.- Gastos financers....................................................... 67.000 euros
CAPÍTOL IV.- Transferències corrents......................................... 369.800 euros
A.2.- Operacions de capital
CAPÍTOL VI.- Inversions reals...................................................... 444.655 euros

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2011-12-29 PLE EXTRAORDINARI

14

CAPÍTOL VII.- Transferències de capital................................................. 0 euros
B.- Operacions Financeres
CAPÍTOL VIII.- Actius financers............................................................... 0 euros
CAPÍTOL IX .- Passius financers................................................. 108.250 euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS.............................. 2.964.790 euros
- ESTAT D' INGRESSOS
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
CAPÍTOL I.- Imposts directes.................................................... 1.172.400 euros
CAPÍTOL II.- Imposts indirectes................................................... 100.000 euros
CAPÍTOL III.- Taxes, Preus Públics i altres ingressos................. 617.800 euros
CAPÍTOL IV.- Transferències corrents........................................ 651.400 euros
CAPÍTOL V.- Ingressos patrimonials............................................. 79.500 euros
A.2.- Operacions de capital
CAPÍTOL VI.- Alienació d’Inversions Reals............................................. 0 euros
CAPÍTOL VII.- Transferències Capital.......................................... 343.690 euros
B.- Operacions Financeres
CAPÍTOL VIII.- Actius Financers.............................................................. 0 euros
CAPÍTOL IX.- Passius financers............................................................. 0 euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS................................... 2.964.790 euros
PATRONAT DE TURISME
- ESTAT DE GASTOS
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
CAPÍTOL I.- Gastos de personal............................................................. 0 euros
CAPÍTOL II.- Gastos de bens corrents i serveis............................ 40.100 euros
CAPÍTOL III.- Gastos financers................................................................ 0 euros
CAPÍTOL IV.- Transferències corrents.................................................... 0 euros
A.2.- Operacions de capital
CAPÍTOL VI.- Inversions reals................................................................. 0 euros
CAPÍTOL VII.- Transferències de capital................................................. 0 euros
B.- Operacions Financeres
CAPÍTOL VIII.- Actius financers............................................................... 0 euros
CAPÍTOL IX .- Passius financers............................................................ 0 euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS................................... 40.100 euros
- ESTAT D' INGRESSOS
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
CAPÍTOL I.- Imposts directes.................................................................. 0 euros
CAPÍTOL II.- Imposts indirectes.............................................................. 0 euros
CAPÍTOL III.- Taxes, Preus Públics i altres ingressos............................ 0 euros
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CAPÍTOL IV.- Transferències corrents.......................................... 40.100 euros
CAPÍTOL V.- Ingressos patrimonials...................................................... 0 euros
A.2.- Operacions de capital
CAPÍTOL VI.- Alienació d’Inversions Reals............................................. 0 euros
CAPÍTOL VII.- Transferències Capital..................................................... 0 euros
B.- Operacions Financeres
CAPÍTOL VIII.- Actius financers............................................................... 0 euros
CAPÍTOL IX.- Passius financers............................................................. 0 euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS........................................ 40.100 euros
PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
- ESTAT DE GASTOS
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
CAPÍTOL I.- Gastos de personal.................................................... 52.117 euros
CAPÍTOL II.- Gastos de bens corrents i serveis.............................. 3.091 euros
CAPÍTOL III.- Gastos financers................................................................ 0 euros
CAPÍTOL IV.- Transferències corrents.................................................... 0 euros
A.2.- Operacions de capital
CAPÍTOL VI.- Inversions reals................................................................. 0 euros
CAPÍTOL VII.- Transferències de capital................................................. 0 euros
B.- Operacions Financeres
CAPÍTOL VIII.- Actius financers............................................................... 0 euros
CAPÍTOL IX .- Passius financers............................................................ 0 euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS................................... 55.208 euros
- ESTAT D' INGRESSOS
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
CAPÍTOL I.- Imposts directes.................................................................. 0 euros
CAPÍTOL II.- Imposts indirectes.............................................................. 0 euros
CAPÍTOL III.- Taxes, Preus Públics i altres ingressos................... 19.460 euros
CAPÍTOL IV.- Transferències corrents.......................................... 35.748 euros
CAPÍTOL V.- Ingressos patrimonials...................................................... 0 euros
A.2.- Operacions de capital
CAPÍTOL VI.- Alienació d’Inversions Reals............................................. 0 euros
CAPÍTOL VII.- Transferències Capital..................................................... 0 euros
B.- Operacions Financeres
CAPÍTOL VIII.- Actius financers............................................................... 0 euros
CAPÍTOL IX.- Passius financers............................................................. 0 euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS........................................ 55.208 euros
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GRUPO CISE SPE S.A., INICITIAVES TURISTIQUES MORELLA S.L., CENTRE
FORMATIU MORELLA S.L., INPROTINT S.L.
A) ESTAT DE GASTOS
Reparacions i conservació........................................................ 37.000,00 euros
Serveis Professionals Independents......................................... 18.400,00 euros
Primes de Seguros.................................................................... 14.000,00 euros
Publicitat, propaganda y R.P....................................................... 9.500,00 euros
Subministres.............................................................................. 48.500,00 euros
Materials i serveis d’obra......................................................... 227.244,68 euros
Compres de mercaderies......................................................... 29.000,00 euros
Tributs.......................................................................................... 5.500,00 euros
Personal................................................................................... 412.268,50 euros
Gastos financers....................................................................... 14.100,00 euros
Dotació Amortització................................................................. 85.000,00 euros
Altres serveis............................................................................. 15.000,00 euros
Gastos Centre de Dia.............................................................. 140.500,00 euros
Benefici........................................................................................ 1.546,82 euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS......................... 1.057.560,00 euros
B) ESTAT D’INGRESSOS
Ingressos gestió Centre Jaume I............................................... 45.000,00 euros
Arrendaments............................................................................ 45.000,00 euros
Serveis d’administració............................................................... 1.260,00 euros
Servei parking............................................................................ 40.000,00 euros
Servei Piscina Municipal.............................................................. 8.500,00 euros
Ingressos obres Brigada......................................................... 550.000,00 euros
Serveis Taxi............................................................................... 30.000,00 euros
Ingressos activitats Espai Firal.................................................. 45.000,00 euros
Ingressos gestió Centre de Dia............................................... 138.000,00 euros
Serveis turisme rural................................................................. 75.000,00 euros
Vendes oficina turisme................................................................ 9.500,00 euros
Serveis Escola Esports Muntanya............................................ 10.500,00 euros
Serveis Central de Reserves i congressos.............................. 10.200,00 euros
Serveis de formació................................................................... 26.000,00 euros
Subvenció trasllat al rdo. de l’exercici....................................... 10.600,00 euros
Altres ingressos......................................................................... 13.000,00 euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS.............................. 1.057.560,00 euros
CARNS DE MORELLA S.L.
A) ESTAT DE GASTOS
Compra d’animals..................................................................... 32.000,00 euros
Amortitzacions........................................................................... 52.000,00 euros
Gastos financers....................................................................... 30.000,00 euros
Gastos de personal................................................................... 55.080,00 euros
Seguros....................................................................................... 1.500,00 euros
Tributs i publicitat......................................................................... 2.000,00 euros
Subministres................................................................................ 5.000,00 euros
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Reparacions................................................................................ 2.000,00 euros
Altres serveis............................................................................... 1.500,00 euros
Benefici........................................................................................ 1.520,00 euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS............................ 182.600,00 euros
B) ESTAT D’INGRESSOS
Ingressos................................................................................. 175.000,00 euros
Subv. Imputades a rdo................................................................. 7.600,00 euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS................................. 182.600,00 euros
PROMOCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES DE MORELLA S.L.
A) ESTAT DE GASTOS
Gastos de manteniment............................................................ 25.000,00 euros
Gastos de reparacions................................................................ 8.500,00 euros
Seguros..................................................................................... 12.000,00 euros
Alquiler de terrenys.................................................................... 27.810,00 euros
Serveis prof. Independents.......................................................... 7.200,00 euros
Gastos de personal vigilància.................................................... 15.045,90 euros
Subministraments....................................................................... 9.000,00 euros
Taxes........................................................................................... 1.500,00 euros
Altres gastos................................................................................ 5.000,00 euros
Benefici...................................................................................... 23.297,30 euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS............................ 134.353,20 euros
B) ESTAT D’INGRESSOS
Ingressos per gestió del parc solar......................................... 134.353,20 euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS................................. 134.353,20 euros
FUNDACIÓ SEXENNIS DE MORELLA
- ESTAT DE GASTOS
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
CAPÍTOL I.- Gastos de personal............................................................. 0 euros
CAPÍTOL II.- Gastos de bens corrents i serveis............................ 54.000 euros
CAPÍTOL III.- Gastos financers................................................................ 0 euros
CAPÍTOL IV.- Transferències corrents.................................................... 0 euros
A.2.- Operacions de capital
CAPÍTOL VI.- Inversions reals................................................................. 0 euros
CAPÍTOL VII.- Transferències de capital................................................. 0 euros
B.- Operacions Financeres
CAPÍTOL VIII.- Actius financers............................................................... 0 euros
CAPÍTOL IX .- Passius financers............................................................ 0 euros
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TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS................................... 54.000 euros
- ESTAT D' INGRESSOS
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
CAPÍTOL I.- Imposts directes.................................................................. 0 euros
CAPÍTOL II.- Imposts indirectes.............................................................. 0 euros
CAPÍTOL III.- Taxes, Preus Públics i altres ingressos............................ 0 euros
CAPÍTOL IV.- Transferències corrents.......................................... 54.000 euros
CAPÍTOL V.- Ingressos patrimonials...................................................... 0 euros
A.2.- Operacions de capital
CAPÍTOL VI.- Alienació d’Inversions Reals............................................. 0 euros
CAPÍTOL VII.- Transferències Capital..................................................... 0 euros
B.- Operacions Financeres
CAPÍTOL VIII.- Actius financers............................................................... 0 euros
CAPÍTOL IX.- Passius financers............................................................. 0 euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS........................................ 54.000 euros
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.
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.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint hores i cinc 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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