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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 29 DE DESEMBRE DE 2010
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
En Ernesto Blanch Marín
Na Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia vint-i-nou de desembre de dos mil
deu, 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.

En primer lloc donar el condol per part d’aquesta corporació a tota la família per la
mort d’En Manuel Ortí, pare del regidor En Jesús Ortí Adell.
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Havent-se repartit
junt amb la convocatòria còpia de l’acta de la sessió anterior, per part del Sr. Alcalde
es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a l’acta. No hi havent
cap objecció, és aprovada per unanimitat l’acta de data 10-12-10.
2.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, OPERACIÓ DE TRESORERIA.- Per part de la Sra.
Secretària, es dóna compte al Ple de l’expedient incoat per a la formalització d’una
Operació de Tresoreria de 400.000,00 € i en l’expedient es troben els informes de la
Secretaria e Intervenció, les ofertes de les entitats bancàries i l’Acta d’obertura i
valoració de les proposicions de la convocatòria per a la realització de l’Operació de
Tresoreria.
Assabentat, així mateix, de la proposta d’adjudicació a les entitats bancàries Rural
Caixa i Bancaixa al 50% respectivament, el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Concertar una Operació de Tresoreria, per un import de 200.000,00 € amb
l’entitat bancària Rural Caixa, amb les següents condicions:
OPERACIÓ DE TRESORERIA
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Venciment: 31-12-2011
Interessos: EURIBOR (12) + 4,00 sense arrodoniment ni tipus d’interès mínim en
revisió
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Comissions: Exempta
Formalització: Gener 2011
Concertar una Operació de Tresoreria, per un import de 200.000,00 € amb l’entitat
bancària Bancaixa , amb les següents condicions:
OPERACIÓ DE TRESORERIA
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Venciment: 31-12-2011
Interessos: Fix anual de 7,55%
Comissions: Exempta
Formalització: Gener 2011
SEGON.- El plaç pel que es concerta la pòlissa serà d’un any, conforme estableix la
legislació vigent per a les operacions de tresoreria, i deurà ser cancel·lada a final del
referit període.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura de tots
els documents públics i privats que siguen necessaris per a la formalització.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PRESSUPOST GENERAL ORDINARI 2011.- 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 2011.
La Sra. García regidora d’Hisenda fa una exposició detallada del pressupost general
ordinari 2011 que és com segueix:
L’elaboració del pressupost per al proper any 2011 s’ha dut a terme, sense cap dubte,
partint de la base de l’austeritat, el realisme i la coherència absoluta, tenint en compte
la difícil situació econòmica que estem travessant.
El que més ens importa, aquest any, no és la dotació pressupostària com a tal, que no
deixen de ser números que quadren sobre el paper, sinó que prioritzem la gestió dels
recursos dels que disposem, intentant per damunt de tot sufragar el deute que tenim
amb els nostres proveïdors.
No obstant, la expectativa de l’equip de govern, en tot moment és de 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, l’educació, l’atenció a les persones majors, als xiquets... tot i
sense deixar de banda el progrés i el creixement econòmic, fita molt important a
aconseguir.
Anem a seguir treballant durament en el foment de l’ocupació mitjançant el pla de
treball tal i com s’ha estat fent en l’any 2010 i en dinamitzar al màxim l’economia local,
duent a terme nous projectes i inversions.
El més important per a nosaltres és que Morella siga una ciutat amb futur.
El pressupost de l’Ajuntament per a 2011 ascendeix a 3.245.960,00 €, que suposa
una disminució sobre el pressupost del 2.010 de 169.043,00 €.
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És cert que el pressupost es redueix, tenim menys ingressos, recessió que va
començar en el pressupost del 2010 per motius que exposaré a continuació, però
insisteixo en el que ja he comentat abans, i és que aquest any especialment, la
màxima importància per a nosaltres la té l’eficiència en la gestió dels recursos i en
liquidar al màxim possible els deutes en els nostres proveïdors.
Per això, s’estan duent a terme diverses operacions per a obtenir liquidessa, que
esperem siguen efectives a primers d’aquest any que anem a començar, ja que
malauradament, el deute que té la Generalitat Valenciana en aquest Ajuntament, de
més d’un milió d’euros, ens ha portat a una situació d’endeutament que lamentem, i
que estem posant tots els mitjos per a subsanar-la.
Centrant-nos ja integrament en el contingut del pressupost,
En el que respecta als INGRESSOS
Recordar, en primer lloc, la voluntat política que té l’Ajuntament de basar-se en la
congelació dels impostos, repercutint als morellans les mínimes càrregues possibles.
Per a aquest any vinent, com a novetat i nova font de finançament, hem aprovat 2
noves ordenances:
- La 1ª, la taxa per l’aprofitament del domini públic per a empreses explotadores de
telefonia mòbil, que suposarà un ingrés de 127.000,00 € anuals.
- I la 2ª, la taxa per l’aprofitament del sòl, subsòl i vol per a empreses subministradores
d’energia, aigua i telecomunicacions en el domini públic, de la qual hem pressupostat
una quantitat estimada aferrant-nos al principi de prudència, fins que tinguem en firme
l’estudi tècnic que ens aportarà la informació necessària per a quantificar-la, i així
incrementar els ingressos en una posterior modificació de crèdit.
Amb aquestes noves taxes, el que es pretén és obtenir la compensació que ens
correspon de les empreses que realment trauen benefici del nostre territori, i no dels
nostres ciutadans.
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 i per
utilitzar noves ferramentes de treball, que seguirem estudiant per a posar en pràctica
en anys vinents.
Respecte a la part pressupostària dels ingressos, cal remarcar les següents
incidències:
1.- Quasi el total de la disminució d’ingressos pressupostaris respecte als de l’any
anterior, ve donada per la reducció de l’activitat en el sector de la construcció, fet que
ja ve arrastrat de l’any 2010.
S’executen menys obres, pel que es demanen menys llicències i es cobren menys
taxes.
2.- Es continuen reduint algunes partides d’ingressos que fan referència a línies de
subvencions que les diverses Conselleries traïen anualment per diferents conceptes,
com han segut esdeveniments culturals i festius, la subvenció que teníem per a la
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Guarderia Infantil, i que aquest serà el segon any consecutiu que no disposarem
d’ella, i com a reducció important, en el que a subvencions respecta, cal nomenar la
subvenció de l’escola de música, que ha segut minorada al voltant d’un 60%.
A pesar d’açò, tant la guarderia infantil com l’escola de música municipals, continuaran
funcionant en tota normalitat, perquè el més important per a nosaltres és poder donar
aquest servei als nostres ciutadans.
3.- Per últim en el que a ingressos respecta, fer referència com en anys consecutius
hem fet, a la existència del Fons Estatal i a la necessitat de la creació d’un fons
autonòmic de cooperació local.
En el que respecta a DESPESES I INVERSIONS, comentar que,
A l’hora d’assignar el pressupost a les despeses pertinents, s’han tingut en compte les
accions prioritàries que volem dur a terme, que com ja he comentat en reiterades
ocasions es centra en aconseguir el benestar de les persones, millorant dia a dia 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 municipals culturals i esportives, etc...
Tot aquest conjunt de conceptes, són els que engloben la POLÍTICA SOCIAL, que és
el que configura al voltant d’un 70% del nostre pressupost.
Quan parlem de benestar, no podem deixar de banda la QUALITAT URBANA, per
això, destinem tots els recursos que podem al manteniment de les nostres
infraestructures públiques, com els carrers, mobiliari, zones verdes, etc...
En el que respecta a inversions, per al 2011, en un pressupost ajustat com el que
tenim, destaquem:
El Pla de camins rurals dut a terme per la Mancomunitat de la Taula del Sénia, que ja
és el segon any que disposem d’ell, al qual nosaltres aportem un 18%, però en total
s’invertiran més de 140.000,00 €. Així podem continuar posant en valor el medi
ambient, com venim fent els darrers anys.
Destaquem també els plans provincials, que normalment utilitzem per a pavimentar
carrers, i així és en les pedanies, i que aquesta vegada el destinarem a realitzar
millores en el cementeri, per la necessitat que ara per ara existeix.
Cal apuntar, com a fet nou, que per mig d’aquest pla, en Ortells es començarà la
construcció d’una piscina natural.
Conjuntament, aquestes actuacions ascendeixen a 155.000,00 €.
Per últim, penso que també és important fer menció, a la inversió de 82.600,00 € que
es durà a terme a la piscina municipal, en concepte de millores energètiques, ja que
és una instal·lació que té ja 30 anys, i que cal modernitzar per a així poder col·laborar
una mica més en l’estalvi energètic i indirectament a la cura pel medi ambient.
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De totes maneres, aprofito per fer un incís, i recordar, que a pesar de les dificultats
econòmiques que vivim, s’està fent un esforç molt important de gestió per part dels
membres d’aquesta corporació, per aconseguir suport de les administracions
pertinents, i així, a hores d’ara, s’estan assolint al nostre poble, inversions que en el
seu conjunt superen els 2 milions d’euros, com ara be:
- l’actuació que s’està realitzant al Castell de Restauració del “Aljibe de la Tahona” per
mig de l’1% cultural del Ministeri de Foment.
- La recuperació dels antics llavadors, per mig del Pla Millor de la Conselleria de
Turisme.
- La peatonalització del Carrer Blasc d’Alagó per mig de la Conselleria d’Indústria.
- Totes les actuacions que vénen donades pel Pla Estatal i el Pla “confianza”, ...
- I altres, que estan incorporades al pressupost del 2010 mitjançant modificacions de
crèdits posteriors a la seua aprovació, en el moment de la concessió de l’ajuda.
Tornant a l’anàlisi del pressupost, destacar l’aposta per les noves tecnologies, per això
destinem al voltant d’un 5% a aquesta finalitat.
En aquestes partides es reflexa la implantació de la xarxa Wifi, que com molt bé va
explicar el nostre company en el darrer plenari, esperem que molt prompte ens
permeta tindre accés a Internet a molt baix cost a tots els morellans, i d’altra banda la
modernització de la nostra administració, ja que és 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, 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 per al creixement econòmic de la
ciutat, com a segut ara la posada en marxa del nou escorxador, incrementant
l’activitat, que indirectament comporta a la promoció i creació de llocs de treball.
Concloent, sols remarcar que aquest és un pressupost basat en l’austeritat, ajustat a
la realitat i a les necessitats de la nostra ciutat.
Pren la paraula el Sr. Ortí dient que des del punt de vista del Grup Municipal Popular,
el deute és molt fort i que la política que es tindria que aplicar seria prioritzar el
pagament dels deutes que hi ha en estos moments, per lo que seria necessària una
partida dedicada exclusivament a aquest concepte ja que en l’últim plenari es va veure
que encara s’estan pagant factures del 2008 i 2009 de gastos ordinaris. Per tant en
aquest moment hi ha que anteposar el pago dels deutes a la realització d’actuacions.
A lo que li respon la Sra. García dient que s’és plenament conscient de la situació
d’endeutament i de la situació en la que s’està però tal i com s’ha plantejat el
pressupost, cada partida té la consignació suficient per tal de fer front als gastos
assignats a la mateixa. També dir que s’estan realitzant accions per tal de
complementar aquest pressupost i poder fer front a tots els gastos.
Pel que respecte a la realització d’actuacions, dir que no s’està fent més gasto del
necessari sinó que hi ha actuacions que són imprescindibles en el dia a dia del nostre
poble, i hi ha inversions com és el cas de les millores energètiques que en el futur
suposarà una minoració en el gasto d’energia.
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El deute al que s’ha arribat també bé donat pel deute extern que es suporta com és el
cas del deute de la Generalitat o el de la llicència de Renomar.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que el ple de pressuposts sempre és especial i
més en aquest cas ja que es tracta de l’últim ple de pressupostos d’aquesta
legislatura. Des del punt de vista del Grup Municipal Popular aquestos pressuposts no
s’ajusten a la realitat, i no reflexen allò que s’ha fet en l’últim any; préstecs no se’n
demanen però es segueixen renovant operacions de tresoreria, es baixen els sous als
treballadors i les assignacions d’assistència a plens i la partida per aquest any per
aquest concepte en compte de ser menor és igual que l’any anterior, el global de
gastos de bens corrents és major que l’any passat, i és més gran el gasto que allò que
es recapte directament.
En inversions reals hi ha 270.000 euros menys que l’any anterior, dels 534.000 euros
totals 470.000 euros vénen subvencionats per lo que l’Ajuntament sols aporta 64.000
euros que és l’1,97% del pressupost, per lo que es tindria que reduir el gastos de
telèfon, prestacions de serveis .....
Per tant aquestos pressupostos tenen de treballar-se més, ajustant-se més a la
realitat i replegant eixes accions, a les que ha fet referència la regidora, que s’esperen
fer per complementar aquest pressupost. L’aplicació d’aquestos pressuposts suposarà
un augment del problema de tresoreria i un augment del problema de gasto de
l’Ajuntament.
Pren la paraula la Sra. García per tal d’aclarir que:
Els préstecs no s’utilitzen per al mateix que una operació de tresoreria; les operacions
de tresoreria s’utilitzen per obtenir liquidessa i fer front als gastos corrents i no queden
reflectides en el pressupost que és el que estem discutint en aquest moment.
La reducció de salaris està contemplada, però no és una aplicació directa sobre
l’import de l’any anterior ja que durant aquest any han hi hagut incidències en els llocs
de treball.
En el cas de les despeses com el telèfon, s’estan fent negociacions en l’empresa
subministradora per fer reduccions en els contractes però com que no estan encara
concretades no es poden reflectir en el pressupost.
La inversió real s’ha pressupostat baix mínim destinant els ingressos a gasto corrent i
al manteniment de les infraestructures, administració i altres, intentant ser coherent en
la distribució de les inversions al pressupost.
Durant aquesta legislatura la inversió en obra pública ha estat al voltant de 5 milions
d’euros, dels quals al voltant de 2 milions han estat aportats per aquest Ajuntament,
s’ha promogut una inversió de 14 milions d’euros per part de l’empresa municipal
CISE en actuacions com la posada en marxa de l’escorxador, condicionament de
l’antic poliesportiu, construcció d’un parc solar, albergues de Pereroles..... per lo que
demostre que és important aconseguir el màxim de recursos d’altres administracions
per poder invertir al màxim.
Pel que respecte al pla al que es fa referència a curt termini, en aquest moment no es
pot reflectir en el pressupost i ja es donarà compte en el seu moment.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa dient que la inversió prevista de 2 milions d’euros
d’altres administracions a la que ha fet referència la regidora pot ser igual que la
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inversió de 6 milions prevista per a l’any 2010 a la que es va fer referència en el ple de
pressupost de l’any passat i que no s’ha produït en temes com Parador, N-232 Port de
Querol...
De les dades sobre la inversió d’aquesta legislatura a la que ha fet referència la
regidora es desprèn que dels 12 milions d’euros del total dels pressuposts dels 4 anys
sols es van destinar 200.000 euros, per tant, insistir en que aquestos pressuposts es
poden retallar i optimitzar.
A lo que li respon la Sra. García per dir que respecte a la inversió mencionada abans
dels 6 milions, el Quarter de la Guàrdia Civil està realitzada i tant el Parador com el
tram del Port de Querol de la N-232 eren les que estaven contemplades per a l’any
2010 i que si no s’han fet ha estat per causes externes a nosaltres.
Per altra part respecte a les inversions incloses per aquest any 2011 estan:
rehabilitació teulada i adequació de les Torres de Sant Miquel, urbanització zona verda
d’Ortells, Escoles de la Pobleta, Poys de la Plaça Colon, Xiva i Ortells, 1% cultural
restauració de l’aljub de la Tahona, millores energètiques piscina, instal·lació
geotèrmia en el Centre Lúdic Jaume I, renovació zona Alameda, peatonalització carrer
Blasc d’Alagó, recuperació dels llavadors, electrificació masies a través de les ajudes
del Plaver, nou accés del Castell, centre de recepció de visitants, Poys 2011 amb
millores vials accés sud Pobleta, pavimentació Costa la Font Xiva, piscina Ortells,
millores cementiri i altres que vénen detallades en un llistat del qual se’ls facilitarà una
còpia.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa dient que a l’igual que el llistat de les inversions
previstes a les que ha fet referència també es voldria disposar d’un llistat dels deutes
que hi ha segons el tipus de subministrament i el deute que té i així poder opinar sobre
el referit pla.
Pren la paraula la Sra. García dient que respecte als deutes aquests es poden saber
en qualsevol moment ja que els comptes es repassen mes a mes.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que aquest és un debat molt productiu i en un debat
es té de fer propostes i alternatives encara que en aquestos quatre anys mai s’ha
plantejat cap alternativa ni cap esmena als pressupostos.
El pressupost que s’ha presentat és un pressupost realista que vol donar resposta, en
la mesura dels instruments econòmics dels que es disposa, a objectius polítics com
l’ocupació, el benestar social i dotar d’infraestructures que milloren la qualitat de vida
del ciutadà i que obeeix a un programa polític que s’ha dut a terme durant aquests
anys i que ha donat un canvi substancial en la nostra ciutat i una millora molt positiva.
Com bé a dit la regidora d’Hisenda la inversió que s’ha portat a terme durant aquests
quatre anys no ha tingut parangó mai, i serà difícil que hi hagen quatre anys com
aquests amb una acció inversora com la que s’ha portat a terme a través d’aquest
Ajuntament i és increïble que l’oposició estigue disgustada per que la part proporcional
de la inversió siga mínima a la que aporten els morellans, per que seria un gran logro
que el pressupost de l’Ajuntament se dedicare sols a possibilitar que a través d’altres
mecanismes s’obtinguere major finançament per a les inversions.
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El problema del desfase en tresoreria estarà solucionat en dos mesos gràcies al
treball i esforç d’aquest equip de govern no per les idees plantejades per l’oposició.
Respecte al deute que té l’Ajuntament en els seus creditors està tot contemplat en
aquest pressupost, un deute provocat d’una manera escandalosa per l’actitud de la
Generalitat Valenciana i que per tal de solucionar-lo s’han mantingut dos reunions
amb el Vicepresident del Govern Valencià aconseguint sols un compromís de que tant
prompte com es puga ens pagaran, s’ha cridat constantment a les conselleries per tal
d’esbrinar la data de pago dels deutes, s’ha parlat amb l’empresa eòlica... i prova de la
gestió eficaç i eficient és el cobrament del ICIO de les eòliques, i dels BICES....
Aquest és un equip de govern que vol implicar-se treballant per Morella en temes tant
diversos com el polígon industrial, les vivendes del Tint, les vivendes del Quarter,
l’escorxador, un nou poliesportiu i tantes altres qüestions que han costat molt d’esforç i
que encara que per part del Partit Popular es donave per sentat que no es ferien s’han
aconseguit lluitant moltes vegades contra les altres institucions. Tot açò suposa un
augment dels actius molt important per aquest Ajuntament que és una “empresa” que
ha aconseguit un increment exponencial importantíssim en els seus recursos i que té
molt més immobilitzat avui que fa uns anys i no està en “quiebra” com és el cas de la
Generalitat.
Ens trobem en una situació en la qual encara que s’hagen que fer retalls no es pensa
en canviar la política social que s’ha estat fent en aquest Ajuntament en aquest temps
i és molt injust que es demane més esforç, ja que tant l’equip de govern com el
conjunt de persones que treballen en aquest Ajuntament sempre ha fet un gran esforç
per a que tot funcione bé.
Per tant el més important és que aquest Ajuntament donarà resposta al problema de
liquidessa, continuarà endavant amb el projecte de progrés amb inversions i política
social i s’eixirà de la crisi actual abordant un pressupost positiu per a la creació
d’ocupació i que ferà front als compromisos assumits.
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 2011, fixant-se els gastos e ingressos en les
quantitats per capítols que s’expressen a continuació:
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT
- ESTAT DE GASTOS
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
CAPÍTOL I.- Gastos de personal............................................... 1.061.200 euros
CAPÍTOL II.- Gastos corrents en bens i serveis....................... 1.155.510 euros
CAPÍTOL III.- Gastos financers....................................................... 50.000 euros
CAPÍTOL IV.- Transferències corrents......................................... 337.050 euros
A.2.- Operacions de capital
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CAPÍTOL VI.- Inversions reals...................................................... 533.950 euros
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.............................. 3.245.960 euros
- ESTAT D' INGRESSOS
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
CAPÍTOL I.- Imposts directes.................................................... 1.095.400 euros
CAPÍTOL II.- Imposts indirectes................................................... 120.000 euros
CAPÍTOL III.- Taxes, Preus Públics i altres ingressos................. 765.300 euros
CAPÍTOL IV.- Transferències corrents........................................ 713.400 euros
CAPÍTOL V.- Ingressos patrimonials............................................. 82.000 euros
A.2.- Operacions de capital
CAPÍTOL VI.- Alienació d’Inversions Reals............................................. 0 euros
CAPÍTOL VII.- Transferències Capital.......................................... 469.860 euros
B.- Operacions Financeres
CAPÍTOL VIII.- Actius Financers.............................................................. 0 euros
CAPÍTOL IX.- Passius financers............................................................. 0 euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS................................... 3.245.960 euros
PRESSUPOST 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............................ 39.600 euros
CAPÍTOL III.- Gastos financers................................................................ 0 euros
CAPÍTOL IV.- Transferències corrents............................................. 4.500 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................................... 44.100 euros
- ESTAT D' INGRESSOS
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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.......................................... 44.100 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........................................ 44.100 euros
PRESSUPOST PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
- ESTAT DE GASTOS
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
CAPÍTOL I.- Gastos de personal.................................................... 61.000 euros
CAPÍTOL II.- Gastos de bens corrents i serveis.............................. 4.200 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................................... 65.200 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................... 20.000 euros
CAPÍTOL IV.- Transferències corrents.......................................... 45.200 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
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B.- Operacions Financeres
CAPÍTOL VIII.- Actius financers............................................................... 0 euros
CAPÍTOL IX.- Passius financers............................................................. 0 euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS........................................ 65.200 euros
PRESSUPOST GRUPO CISE SPE S.A., INICITIAVES TURISTIQUES MORELLA
S.L., CENTRE FORMATIU MORELLA S.L., IMPROTINT S.L.
A) ESTAT DE GASTOS
Reparacions i conservació........................................................ 40.000,00 euros
Serveis Professionals Independents......................................... 38.000,00 euros
Transports................................................................................... 2.500,00 euros
Primes de Seguros.................................................................... 15.000,00 euros
Publicitat, propaganda y R.P..................................................... 10.500,00 euros
Subministres.............................................................................. 55.000,00 euros
Materials i serveis d’obra......................................................... 365.000,00 euros
Compres de mercaderies......................................................... 25.000,00 euros
Tributs........................................................................................ 14.000,00 euros
Personal................................................................................... 465.000,00 euros
Gastos financers....................................................................... 25.000,00 euros
Dotació Amortització................................................................. 55.000,00 euros
Altres gastos.............................................................................. 19.000,00 euros
Altres serveis............................................................................. 14.000,00 euros
Benefici...................................................................................... 15.354,55 euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS......................... 1.158.354,55 euros
B) ESTAT D’INGRESSOS
Beneficis per venda d’edificacions............................................ 30.000,00 euros
Ingressos gestió Centre Jaume I............................................... 39.000,00 euros
Arrendaments............................................................................ 32.000,00 euros
Serveis de formació................................................................... 14.727,27 euros
Serveis Escola Esports de Muntanya......................................... 9.000,00 euros
Serveis Turisme Rural............................................................... 63.000,00 euros
Servei parking............................................................................ 48.000,00 euros
Servei Piscina Municipal.............................................................. 7.000,00 euros
Ingressos obres Brigada......................................................... 825.000,00 euros
Vendes oficina Turisme............................................................... 8.945,45 euros
Serveis Taxi............................................................................... 26.181,82 euros
Ingressos financers........................................................................ 500,00 euros
Subvenció trasllat al rdo. de l’exercici....................................... 40.000,00 euros
Altres ingressos......................................................................... 15.000,00 euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS.............................. 1.158.354,55 euros
PRESSUPOST CARNS DE MORELLA S.L.
A) ESTAT DE GASTOS
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Amortitzacions........................................................................... 57.000,00 euros
Gastos financers....................................................................... 28.800,00 euros
Gastos de personal................................................................... 56.000,00 euros
Seguros....................................................................................... 2.300,00 euros
Tributs i publicitat......................................................................... 2.000,00 euros
Subministres.............................................................................. 28.000,00 euros
Reparacions................................................................................ 3.000,00 euros
Material fungible........................................................................... 3.500,00 euros
Benefici........................................................................................ 3.400,00 euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS............................ 184.000,00 euros
B) ESTAT D’INGRESSOS
Ingressos................................................................................. 184.000,00 euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS................................. 184.000,00 euros
PRESSUPOST 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..................................................................................... 14.500,00 euros
Alquiler de terrenys.................................................................... 27.000,00 euros
Gastos de vigilància................................................................... 21.885,00 euros
Subministraments....................................................................... 4.700,00 euros
Taxes........................................................................................... 4.500,00 euros
Altres gastos................................................................................ 5.000,00 euros
Benefici...................................................................................... 18.005,00 euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS............................ 129.090,00 euros
B) ESTAT D’INGRESSOS
Ingressos per gestió del parc solar......................................... 129.090,00 euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS................................. 129.090,00 euros
PRESSUPOST AIGÜES I SERVEIS PÚBLICS S.A.
PRESSUPOST DE GASTOS............................................................................
Personal......................................................................................... 69.779 euros
Vehicles........................................................................................... 8.760 euros
Materials......................................................................................... 37.849 euros
Prods. Químics................................................................................ 1.500 euros
Anàlisis........................................................................................... 14.310 euros
Electricitat...................................................................................... 26.670 euros
Compra d’aigua............................................................................... 2.000 euros
Troe, rep, i cons............................................................................. 36.041 euros
Altres Srvs i Subm........................................................................... 1.645 euros
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Subcontracte grup......................................................................... 29.637 euros
Lect, fact i cobro.............................................................................. 1.050 euros
Servs. Professional....................................................................... 13.679 euros
Arrendaments.................................................................................. 3.066 euros
Assegurances..................................................................................... 343 euros
Comunicacions................................................................................ 1.237 euros
Tributs.............................................................................................. 1.773 euros
Gastos d’explotació..................................................................... 249.339 euros
Prov. Insolvències............................................................................ 1.801 euros
Amortització Tècnica....................................................................... 9.608 euros
Amort. Tarif Trans.......................................................................... 11.773 euros
Amort. Cànon Adela......................................................................... 4.087 euros
Total Dotacions.............................................................................. 27.269 euros
TOTAL GASTOS......................................................................... 276.608 euros
PRESSUPOST D’INGRESSOS.........................................................................
Cifra de negoci............................................................................. 235.576 euros
Treballs en curs............................................................................... 1.840 euros
Imm. Tarif. Trans........................................................................... 52.352 euros
Diversos........................................................................................... 2.153 euros
TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ.......................................... 291.921 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-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.
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