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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 30 DE DESEMBRE DE 2008
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Sra. María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Secretària
Na Pilar García Cerdán

En la ciutat de Morella sent les vint
hores, del dia trenta de desembre de dos
mil vuit, es van reunir 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:
Na Isabel Sangüesa Carbó
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PRESSUPOST GENERAL ORDINARI 2009.- 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 2009.
La Sra. García regidora d’Hisenda fa una exposició detallada del pressupost general
ordinari 2009 que es com segueix:
L’Ajuntament de Morella, davant l’actual situació de crisi que estem vivint, ha elaborat
un pressupost realista i coherent, amb la intenció de continuar amb una acció de
govern que prioritza el progrés i el benestar dels morellans.
Aquest pressupost, promou la política social, incentiva la economia local duent a terme
nous projectes, i així la creació de llocs de treball, tant important per a nosaltres per a
que Morella siga una ciutat amb futur.
S’han congelat els impostos, i s’inverteix majoritàriament sense acudir a
l’endeutament, encara que per a aquest any s’ha pressupostat un nou préstec per a
poder assolir la primera fase del Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU).
El pressupost de l’Ajuntament per a 2009 ascendeix a 3.703.650,00 euros, que
malgrat els mals moments econòmics que estem vivint, suposa un increment respecte
al de l’any passat en 415.575,00 €.
INGRESSOS
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En primer lloc, remarcar la voluntat política que té l’Ajuntament de basar-se en la
congelació dels impostos. Els ingressos en aquest aspecte sols s’han incrementat pel
que marca l’IPC.
Respecte a la part pressupostària dels ingressos, cal comentar 3 qüestions:
1.- Tenim una reducció important en els ingressos per llicencies d’obra, que ve donat
per la situació actual que estem passant.
2.- Però cal mencionar també la recent resolució respecte a l’impost de
característiques especials que s’ingressarà anualment per l’activitat dels parcs eòlics
instal·lats al nostre terme.
3.- També en el que respecta al funcionament dels parcs eòlics, ens hem de referir en
aquest pressupost a les compensacions mediambientals que li corresponen a Morella
per a dur a terme una millora de l’entorn.
En el que respecta als ingressos, aprofitem la avinentesa per a agrair al Govern
central la oportuna acció duta a terme amb el Pla d’Inversions Locals, ajuda que ens
permetrà donar un pas endavant amb la nostra política de progrés; i també per a fer
una crida a la Generalitat de la necessitat que tenim de la existència d’un fons
autonòmic de cooperació local.
DESPESES
A l’hora d’assignar el pressupost a les despeses pertinents, s’han tingut en compte 3
aspectes fonamentals per a poder assolir el nostre propòsit:
1er. Prioritzar la política social.
2on. Intentar aconseguir un urbanisme de qualitat.
3er. Donar una empenta al creixement econòmic de la ciutat.
Quasi un 70% del nostre pressupost està destinat a la POLÍTICA SOCIAL, es a dir, a
realitzar accions per aconseguir la millora de la qualitat de vida dels nostres veïns. Són
despeses que tenen a veure amb la sanitat, serveis socials, educació, vivenda,
urbanisme...
Per exemple, despeses relacionades en la gratuïtat de l’escola infantil, en el centre de
dia, en l’aplicació de la llei de la dependència, en les ajudes per a joves, estudiants i
famílies, en l’increment de les ajudes a associacions municipals culturals i esportives
(dutes a terme mitjançant la revisió de convenis), i moltes més actuacions, entre les
que podem anomenar com a novedoses, d’una banda, la creació d’un PLA
D’ANGLÉS, per a que tots els ciutadans puguen tindre almenys unes nocions
bàsiques d’aquest idioma, ja que considerem que es molt important el seu
coneixement i d’altra banda l’ensenyament de la informàtica per a tot el món.
Totes aquestes actuacions promouen l’increment de la qualitat de vida dels nostres
veïns, així es com s’intenta prioritzar la política social.
Aquest any, cal fer referència a la creació de 2 partides pressupostàries per a
dinamitzar l’activitat de la gent gran, intentant que disfruten de les tradicions, de
l’educació, etc...
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A més a més, incidir en la congelació, inclús en una menuda reducció de la
consignació pressupostària en l’àmbit de les festes, gràcies a la bona gestió que s’ha
dut a terme en el que a esdeveniments culturals, tradicionals i festius respecta.
Per a aconseguir una bona QUALITAT URBANA, assolim despeses per a continuar
amb el pla de mobilitat urbana, col·locant baranes allà on fan més falta, adaptant
accessos, arreglant camins, etc. I el més important, duent a terme inversions de
millora per a l’adequació de l‘entorn de la ciutat. Destacar també la pavimentació de
carrers, tant a Morella, coma La Pobleta, Ortells i Xiva. Respecte a la inversió en
camins la inversió serà de més de 300.000 euros, corresponent 40.000 euros a
l’aportació de l’Ajuntament de Morella; aquesta serà una de les inversions en camins
més grans que es farà.
Aquest any hi ha una nova dotació pressupostària per a començar a desenvolupar el
nou PGOU, i així poder dur a terme una ampliació ordenada de la ciutat, tan
necessària per al creixement econòmic i social de Morella.
A més a més de la promoció del benestar social, hi ha que destacar l’aposta per les
noves tecnologies, per això destinem aproximadament un 5% a aquesta finalitat.
D’una banda amb l’implantació del Wifi, que permetrà tindre accés a Internet a molt
baix cost a tots els morellans. I d’altra banda amb la modernització de la nostra
administració, ja que es important que puguem prestar el millor servei possible als
ciutadans, i l’agilitat i la eficiència, ara per ara, està lligada a una administració
electrònica.
Finalment, per aconseguir el nostre 3er propòsit, el CREIXEMENT ECONÒMIC
LOCAL, s’està treballant per mig de CISE, la empresa municipal, que està portant a
terme projectes molt importants per al creixement econòmic de la ciutat, incrementant
l’activitat, que indirectament comporta a la promoció i creació de llocs de treball.
Alguns dels projectes més destacats són l’acondicionament de l’antic poliesportiu per
a la celebració de banquets, congressos, etc., la construcció de l’escorxador, etc.
La resta de les despeses corresponen al funcionament normal i necessari del dia a dia
de l’administració, Despeses relatives a la execució de funcions de govern o suports
administratiu (14,65%), Despeses originades per aquells serveis que tenen al seu
càrrec l’ordre, i la seguretat, propis de la policia local, control de tràfic i protecció civil
(3,72%), i després, amortització i interessos de préstecs, etc.
Resumint, sols dir que aquest és un pressupost ajustat a la realitat i a les necessitats
de la nostra ciutat, fet amb l’esforç dels morellans i en massa poca ajuda de les
administracions territorials. Ara, amb força i optimisme posarem aquest pressupost a
treballar per a benefici de tots els morellans.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que el tema dels pressuposts es un
dels temes més importants que es tracta durant l’any. Que l’any passat, en l’aprovació
del pressupost per a l’any 2008, el Grup Popular es va abstenir ja que era el primer
que elaborava el nou equip de govern, però respecte al d’aquest any la qüestió es
diferent.
Després d’un anàlisi detingut es pot observar varies qüestions a comentar:
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En primer lloc manifestar que en les dos comissions realitzades anteriors al ple, on es
tenia que treballar amb el pressupost, no se va disposar de tota la documentació
completa per lo que no es pot donar una opinió al respecte.
Després, manifestar que no s’està d’acord en tenir que demanar un préstec per a la
redacció del Pla General; no tant pel fet de demanar-lo sinó per no tenir una previsió
feta per afrontar aquesta despesa que ja se sabia que es tenia que fer.
En l’apartat de festes no s’entén com una ciutat com Morella no pot gaudir d’un
concert anual amb un grup de referència, com sí que ho fan altres poblacions com
Vilafranca o Iglesuela, pobles de menor capacitat que la nostra. Fent una bona
optimització dels recursos es podria tenir una partida per aquesta actuació, a banda
de que açò no sols seria una despesa sinó que part es recuperaria amb el que es
recaptaria amb les entrades i les consumicions.
Per altra part també s’ha vist que la majoria de les inversions reals venen
subvencionades, no se’ls dediquen recursos propis, com es el cas del Castell, on es
preveu invertir 200.000 euros que venen d’una assignació de l’1% del Ministeri de
Foment i no es contempla la possibilitat d’invertir la previsió d’ingressos del mateix de
170.000 euros. Una bona manera d’optimitzar la gestió d’aquest monument seria la
inversió en el mateix dels ingressos obtinguts en les entrades.
Una altra qüestió és la no previsió d’ingressar subvencions que s’han publicat a final
d’any, sent aquesta una via que hi ha que aprofitar.
Totes aquestes són qüestions en les que no s’estan d’acord i que considerem que es
podrien fer d’una altra manera.
A lo que li respon la Sra. Garcia dient que es veritat que en les comissions no es va
presentar l’expedient ja que no estava acabat, però si que se presentava tota la
informació tant d’aquest pressupost com del passat per poder fer comparacions.
Respecte a la sol·licitud del préstec de 100.000 euros al que es fa referència, dir que
s’ha presentat com una opció d’endeutar-se molt poc i poder disposar d’aquesta
quantitat en una altra partida per altres inversions.
Pel que fa als ingressos de les entrades del Castell, dir que si que s’inverteixen en el
mateix, sent necessaris per al manteniment, neteja, il·luminació, personal i altres.
En el cas de les subvencions no pressupostades, s’ha considerat més adient no fer-ho
per a que no supose un dèficit en el pressupost en el cas de no ser concedides. Com
sí que se demanen, en el cas de que es concediexquen i poder disposar d’eixos
ingressos sols caldrà fer desprès les modificacions necessàries.
I finalment respecte a la celebració d’un concert, es tracta d’una opció que s’ha
estudiat des de la regidoria de festes però de moment no hi ha cap proposta ferma.
De totes les maneres en el cas de que es portare a terme s’assumiria del pressupost
presentat.
Pren la paraula el Sr. Puig qui en primer lloc vol felicitar tant a la Secretària
Interventora com a la regidora pels pressuposts presentats, sent uns dels més
importants de la història de Morella. Hi ha que reconèixer que l’augment en l’apartat
de productivitat des de l’any 1987, quan governava el Partit Popular, a estos moments
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2008-12-30 PLE EXTRAORDINARI

5

és fonamental; tenint en compte que el pressupost ha augmentat en quasi 6,5% i sent
el personal administratiu quasi el mateix que en aquell moment, queda clarament
demostrat que se governa eficaçment i que el nivell de productivitat augmenta, posant
de manifest l’efectivitat en el treball tant de l’equip de govern com dels funcionaris.
Aquest pressupost s’han presentat d’una manera oberta, per a que es pugueren fer
totes les aportacions que es consideraren oportunes, que és el que s’ha de fer;
cadascun ha de plantejar les seves opcions respecte als diners dels que se disposen i
en aquest cas, des del Grup Municipal Popular, no s’ha fet ni cap aportació concreta ni
s’ha presentat cap alternativa. Des d’aquest ajuntament s’aposta per una política
social de base que afecte a tots els ciutadans que prioritze la inversió i el gasto social.
Contestant al que ha exposat el portaveu del Grup Municipal Popular respecte al
préstec per poder realitzar el Pla General, dir, que si hi ha una acció en la que està
plenament justificat la sol·licitud d’un préstec, és en una acció com aquesta, de
planificació que serà desenvolupada en l’objectiu de Morella 2020 o inclús més enllà.
També dir que aquest es considera com el moment adequat per endeutar-se seguint
el nostre model; model que és totalment diferent al de la Generalitat Valenciana, ja
que hi ha que recordar que la Comunitat Valenciana és la comunitat autònoma
espanyola que té més endeutament per habitant en relació al PIB. Nosaltres sempre
em fugit de l’endeutament, però quan es necessari, com és en aquest cas, es té
d’acudir a aquesta opció.
Respecte a les prioritats que té cadascun, per les declaracions fetes anteriorment,
queda clar que la del Grup Municipal Popular es la celebració d’un gran concert, fet
que no compartim, ja que les nostres prioritats són altres com: el funcionament del
poliesportiu nou, l’Escola de Música, les Escoles Esportives, els convenis en les
associacions culturals.... Tot això es pot realitzar gràcies als diners dels morellans i als
ingressos provinents de les subvencions.
En el cas de les subvencions recordar que es demanen totes, però que hi ha casos en
els que la quantitat concedida es molt baixa, com es el cas de les subvencions de
Diputació en temes culturals, que suposen sols un 7% de les despeses, i algunes que
són tan mínimes que fan impossible d’executar el projecte com es el cas de Vallivana.
Un altre exemple es una subvenció molt important que sempre es demane, la de la
Conselleria d’Infraestructures per al tema de l’aigua; aquesta subvenció es ve
demanant des de fa 10 anys i mai se’ns ha concedit. En aquest tema seria molt
interessant que en un plenari s’informara de totes aquelles subvencions que no se’ns
ha concedit en els darrers anys. Però, encara totes aquestes negatives o dificultats
per portar a terme els projectes, no es deixaran de demanar totes les subvencions a
les que ens podem acollir.
Contestant a la qüestió de per què no estan pressupostades les subvencions de finals
d’any, dir que des de la perspectiva pressupostària està bé la indicació a l’equip de
govern per part de la Interventora per a que no s’augmenten els ingressos amb
subvencions no confirmades, ja que després generen problemes en l’execució
pressupostària. Per tant es tracta d’un pressupost realista ja que compta en el que
realment s’ingressarà i no en suposicions.
En el tema del Castell, al marge de la pregunta de “en què es gasten els ingressos?”,
qui té de decidir-ho es l’ajuntament. Una part dels 170.000 euros que previsiblement
s’ingressaran, no sols en el Castell sinó també dels museus, s’invertirà en patrimoni
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tant en el Castell com en les muralles. Concretament se restaurarà la Torre de la Font
Vella amb fons quasi totalment municipals, amb una petita subvenció del ARU, ja que
la Conselleria de Cultura no ha donat cap subvenció. També, si la Conselleria de
Cultura dona el permís, es podrà restaurar la Torre de la Porta Forcall amb fons del
Plan de Inversiones del Govern Central.
Açò demostra que a banda del manteniment del Castell també es realitzen altres
inversions i el que es vol es que qui té una responsabilitat d’origen, que es el Ministeri,
segueixque invertint en el Castell i a ningú li té de molestar que aquestos ingressos
siguen excedentaris per aquest ajuntament i serveixquen per a tenir una sèrie de
serveis de primera qualitat, tant importants per poder construir una societat socialment
avançada que es el que volem per Morella, com és l’Escola de Música, l’Escola Infantil
gratuïta, un Centre de Dia que es posarà en breu en funcionament i altres.
El que hi ha que fer es aprofitar aquesta situació de crisi com oportunitat i preparar
Morella per a quan hi hague una millora en la situació general. Aquests són uns
pressuposts que serviran com palanca d’altres inversions no contemplades
directament com per exemple: conveni amb la Mancomunitat Taula del Sénia per
arreglos de camins, Quarter de la Guàrdia Civil, Pla d’Inversions del Govern Central.
L’ajuntament el que pot fer es: planificar a través del Pla General d’Ordenació Urbana,
el Pla Estratègic de Turisme, del Pla de Comerç i ajudar als sectors productius amb
accions com ara l’arreglo de camins o el nou escorxador i posar tot el que tinga
l’ajuntament a disposició dels ciutadans.
S’ha d’estar orgullós dels serveis públics que ofereix l’Ajuntament de Morella, de
l’espenta que donen aquests pressuposts a l’economia i que són possibles gràcies a
l’esforç de gestió política i tècnica en un tema tant important com són els ingressos
dels parcs eòlics, per compensacions mediambientals i pels impostos.
Per lo tant i per finalitzar deixar clares les nostres prioritats que són: estimular
l’economia local, promoció de tots els bens de caràcter social i de l’estat de benestar
de tots els ciutadans i finalment la projecció de futur.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol fer una sèrie de matisacions.
Respecte a la comparació de quan governava en Morella el Partit Popular, dir que
quan en la Generalitat governava el Partit Socialista els diners no entraven
precisament a mans plenes.
Respecte a assignar-li al Partit Popular la preferència d’un concert davant una Escola
de Música o una Escola Infantil gratuïta es una manipulació de les més grans que han
hi hagut en aquest ajuntament.
En definitiva el que el Partit Popular vol dir, es que si s’optimitzen els recursos i es fa
una millor previsió, probablement els pressupostos siguen millors. Al Grup Municipal
Popular no ens importa l’estat d’endeutament de la Generalitat Valenciana, la Junta
d’Andalusia o qualsevol altra administració que no siga l’Ajuntament de Morella.
En últim lloc recalcar el descontent davant la manipulació de les aportacions fetes pel
Grup Municipal Popular al pressuposts, comparant-les a serveis bàsics i que en cap
moment s’ha discutit mai, com es la Guarderia o l’Escola de Música.
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A lo que li respon el Sr. Puig dient que aquest no es tracta d’un concepte plantejat per
mi, sinó que es un concepte plantejat pel portaveu del Grup Popular fa un moment. La
única acció propositiva que s’ha fet en aquest plenari es la del concert, per lo que s’ha
d’entendre que aquesta es la prioritat bàsica del Grup Popular, sinó s’hagueren
proposat altres coses, en serveis socials, infraestructures o altres. Es el que s’ha dit i
per lo tant no es pot parlar de demagògia.
El que si que es reial es que els ingressos, si no s’apugen els impostos, són els que
són i que s’ha fet una bona gestió que queda demostrada en aquest pressupost, ja
que Morella, un municipi de menys de 3.000 habitants, disposa d’un pressupost molt
més important que altres municipis de més habitants.
Quan es parla d’optimitzar els recursos, és el que s’està fent habitualment; la
comparació feta amb l’any 1987 era per destacar que amb pràcticament el mateix
numero de funcionaris i gràcies a l’optimització dels recursos i una modernització s’ha
avançat en la productivitat.
El que si es pot comparar es, la relació de la Generalitat Valenciana amb la ciutat de
Morella des de l’any 1987 a l’any 1991, període on es van fer inversions tant
importants com: l’Escola Llar, compra i gestió Fàbrica Giner, arreglos fonamentals en
les Torres, en les Muralles amb la restauració d’un tram de la muralla, el Centre de
Salut; per lo que no hi ha comparació possible amb l’actitud, totalment favorable, que
en eixe moment tenia cap a Morella i l’actitud actual.
El que es troba a faltar, front a un projecte treballat i que se base en uns ingressos
realistes, es una proposta alternativa.
Per altra banda l’endeutament de la Generalitat Valenciana es clar que ens té
d’importar, ja que cada ciutadà té un deute que page per l’endeutament de la
Generalitat Valenciana i sí que em preocupa que cada Morellà té més deute per part
de la Comunitat que del seu ajuntament.
En definitiva i per finalitzar remarcar que no s’ha presentat cap alternativa a aquest
pressupost, que hi ha una actitud del no per el no, i que es tracta d’un moment de crisi
on el que caldria seria donar una imatge d’unitat entre les institucions.
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, 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 2009, 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
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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

8

1.155.200
69.500
205.200

1.065.600
98.000
3.703.650

- 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

1.071.000
415.000
615.800
706.700
92.300

702.850
100.000
3.703.650

PRESSUPOST PATRONAT DE TURISME
- 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
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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- ESTAT DE INGRESSOS
Operacions corrents
4.- CAPÍTOL IV- Transferències corrents .................................
euros

44.100,00

TOTAL ESTAT D’INGRESSOS ..................................................
euros

44.100,00

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
6.- CAPÍTOL VI- Inversions reals........................................
euros

60.824,00

TOTAL PRESSUPOST DE GASTOS ....................................
euros

74.757,00

7.085,00
6.848,00

- ESTAT D’INGRESSOS
3.- CAPÍTOL III – Taxes i altres ingressos ........................
euros
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents .......................
euros
TOTAL PRESSUPOST D' INGRESSOS .............................
euros

26.125,18
48.631,82
74.757,00

PRESSUPOST GRUPO CISE SPE S.A., INICITIAVES TURISTIQUES MORELLA
S.L., CENTRE FORMATIU MORELLA S.L., INMPROTINT S.L.
- ESTAT DE GASTOS
Reparacions i conservació .....................................................
euros
Serveis Professionals Independents ......................................
euros
Transports ..............................................................................
euros
Primes de Seguros .................................................................
16.000,00euros
Publicitat, propaganda y R.P. .................................................
euros

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

20.000,00
40.000,00
4.000,00

10.500,00
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Suministres .............................................................................
euros
Materials obra..........................................................................
euros
Altres serveis ..........................................................................
euros
Compres de mercaderies ......................................................
euros
Tributos ...................................................................................
euros
Personal ..................................................................................
euros
Gastos financers ....................................................................
euros
Dotació Amortització ..............................................................
euros
Altres gastos e inversions ......................................................
euros
Beneficis..................................................................................
euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS ...........................
euros
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55.000,00
160.000,00
20.500,00
13.500,00
10.500,00
450.000,00
45.000,00
57.000,00
25.000,00
12.500,00
939.500,00

- ESTAT D’INGRESSOS
Serveis administració i comercialització ................................
100.000,00euros
Beneficis per venda d’edificacions .........................................
80.000,00
euros
Ingressos gestió centre Jaume
I ..............................................
65.000,00 euros
Arrendaments .........................................................................
40.000,00
euros
Serveis de formació.................................................................
30.000,00
euros
Serveis Escola Esports de Muntanya ....................................
6.000,00
euros
Serveis Turisme Rural ............................................................
65.000,00euros
Servei parking .........................................................................
40.000,00euros
Servei Piscina Municipal .........................................................
11.500,00
euros
Ingressos obres Brigada.........................................................
380.000,00euros
Vendes oficina Turisme ..........................................................
13.000,00
euros
Serveis Taxi.............................................................................
28.000,00
euros
Ingressos
financers .................................................................
20.000,00 euros
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Subvencion traslado al R.D.O. exercici .................................
euros
Altres ingressos ......................................................................
euros

11.000,00

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS ................................
euros

939.500,00

50.000,00

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
Subcontrata grup...........................................................................
euros
Cànons..........................................................................................
euros
Lectures, Factures i Cobro............................................................
euros
Serveis Professionals....................................................................
euros
Llogers ................................................................................
2.200,00euros
Seguros.........................................................................................
euros
Comunicacions .............................................................................
euros
Dotacions
Prov. Insolvències .........................................................................
euros
Impto. sociedades.........................................................................
euros

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

66.835,00
9.866,00
15.988,00
3.000,00
17.298,00
33.617,00
600,00
19.424,00
1.464,00
23.024,00
2.300,00
791,00
16.200,00

316,00
739,00

1.522,00
5.011,00
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Amortiz. Técnica............................................................................
euros
Financieros ...................................................................................
euros
Amotització Cànon Adela .............................................................
euros
TOTAL PRESSUPOST DE GASTOS .........................................
euros
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17.553,00
789,00
4.087,00
242.626,00

B)ESTAT D' INGRESSOS
Cifra de negoci ...............................................................
euros
Inmov/Tarif trans ............................................................
euros
Diversos ..........................................................................
euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS
euros

240.798,00
12.000,00
1.520,00
254.318,00

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.
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-i-una hores, 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.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

