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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DÍA 22 DE FEBRER DE 2011
================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na María Luz Blasco Querol
Na Isabel Sangüesa Carbó
En Guillermo Sangüesa Teruel
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
En Jesús Ortí Adell
En Santiago Ripollés Milián

En la ciutat de Morella sent les dinou hores
i trenta minuts, del dia vint-i-dos de febrer
de dos mil onze, 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 i urgent 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.

1.- DECLARACIÓ URGÈNCIA DEL PLE.- El Sr. Alcalde posa a votació la ratificació
de la convocatòria urgent d’aquest Ple, la qual és aprovada per unanimitat.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DELS MESOS DE
NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2010.- Es posa en coneixement del Ple els comptes
de tresoreria dels mesos de novembre i desembre de 2010, que són com segueixen:
MES NOVEMBRE
Saldo a 31-10-10................................................................ 249.102,12 €
Ingressos novembre.......................................................... 643.320,81 €
Total.................................................................................... 892.422,93 €
Pagaments......................................................................... 471.828,53 €
Existència a 30-11-10........................................................ 420.594,40 €
MES DESEMBRE
Saldo a 30-11-10................................................................ 420.594,40 €
Ingressos desembre.......................................................... 671.174,62 €
Total................................................................................. 1.091.762,02 €
Pagaments......................................................................... 879.883,35 €
Existència a 31-12-10........................................................ 211.885,67 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquest mes per a major
informació de tots els regidors.
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Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i dos abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de novembre i desembre de 2010 tal
i com vénen redactats.
3.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
GENERAL ORDINARI 2010.- Es dóna compte de la liquidació del pressupost general
ordinari de l’any 2010, sent el resum com segueix:
RESUM:
AJUNTAMENT DE MORELLA
Deutors pendents de cobrar a fi de l’exercici:...................................... 3.191.568,20
De pressuposts d’ingressos (ptos corrent).......................................... 1.118.016,16
De pressuposts d’ingressos (ptos tancats)........................................ 2.073.333,85
De operacions no pressupostàries................................................................ 218,19
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva............................................ 0,00
Creditors pendents de pago a fi d’exercici:.......................................... 3.384.319,89
De pressuposts de despeses (ptos corrent) ..................................... 1.505.744,43
De pressuposts de despeses (ptos tancats)...................................... 1.587.932,57
D’altres operacions no pressupostaries ................................................. 290.642,89
Pagos realitzats pendents d’aplicació definitiva................................................. 0,00
Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici .......................................... 211.885,67
Romanent de tresoreria total..................................................................... 19.133,98
FUNDACIÓ SEXENNIS DE MORELLA
Deutors pendents de cobro a fi d’exercici:......................................................... 0,00
De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent) ......................................... 0,00........
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats)......................................... 0,00
D’altres operacions no pressupostaries ............................................................ 0,00
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva ................................................. 0,00
Creditors pendents de pago a fi d’exercici:........................................................ 0,00
De pressuposts de despeses (pressuposts corrent) ...................................... 0,00
De pressuposts de despeses (pressuposts tancats) ...................................... 0,00
D’altres operacions no pressupostaries ............................................................ 0,00
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva .............................................. 0,00
Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici .............................................. 4.754,85
Romanent de tresoreria total.......................................................................
4.754,85........
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME
Deutors pendents de cobro a fi d’exercici:................................................ 20.000,00
De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent) ................................ 20.000,00
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats)......................................... 0,00
D’altres operacions no pressupostaries ............................................................ 0,00
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva ................................................. 0,00
Creditors pendents de pago a fi d’exercici:............................................... 30.467,43
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De pressuposts de despeses (pressuposts corrent) ............................. 12.467,43
De pressuposts de despeses (pressuposts tancats) ............................. 18.000,00
D’altres operacions no pressupostaries ............................................................ 0,00
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva .............................................. 0,00
Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici ............................................ 20.409,41
Romanent de tresoreria total....................................................................... 9.941,98
PATRONAT MUNICIPAL ESCOLA DE MÚSICA
Deutors pendents de cobro a fi d’exercici:................................................ 11.625,68
De pressuposts d’ingressos (pressuposts corrent) ................................ 11.625,68
De pressuposts d’ingressos (pressuposts tancats)......................................... 0,00
D’altres operacions no pressupostaries ............................................................ 0,00
Ingressos realitzats pend. d’aplicació definitiva ................................................. 0,00
Creditors pendents de pago a fi d’exercici:............................................... 11.052,42
De pressuposts de despeses (pressuposts corrent) ............................... 9.751,74
De pressuposts de despeses (pressuposts tancats) ...................................... 0,00
D’altres operacions no pressupostaries ..................................................... 1.300,68
Pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva .............................................. 0,00
Fondos líquids en la tresoreria a fi d’exercici .............................................. 2.285,84
Romanent de tresoreria total....................................................................... 2.859,10
De tot el qual la Corporació va quedar assabentada.
4.- ACORD TRANSMISSIÓ ACCIONS DE L’EMPRESA D’AIGÜES I SERVEIS
PÚBLICS S.A..- Vist que el Ple municipal de l’Excm. Ajuntament de Morella va
acordar, en sessió celebrada el passat 10 de febrer, demanar oferta econòmica
relativa a l’alienació a Aguas de Valencia S.A. d’una part de les accions de la societat
mixta “Empresa de Aguas y Servicios Públicos S.A.”; a fi que, una vegada presentada
la corresponent proposta econòmica per part d’Aguas de Valencia S.A., esta
Corporació poguera aprovar, si és el cas, la transmissió efectiva d’una part del capital
social que posseeix en la mencionada societat mixta.
Així, segons certificat emès per la secretària general de la Corporació de data 11 de
febrer de 2011 i notificat a Aguas de Valencia S.A., el Ple municipal va aprovar el
següent:
“PRIMER.- Demanar la corresponent oferta econòmica i l’acceptació de compra de les
accions la transmissió de la qual es pretén dur a terme, per part de la mercantil Aigües
de València S.A., com a soci privat de la societat mixta “Empresa d’Aigües i Servicis
Públics S.A., tot això en relació amb la venda de 410 accions de què és titular
l’Ajuntament en la dita societat mixta, de tal forma que l’Ajuntament conserve el 10 %
del capital d’eixa societat.”
SEGON.- Que una vegada es presente per Aigües de València S.A. l’oferta
econòmica per les accions assenyalades en el punt anterior, la dita oferta siga
elevada al Ple Municipal, a fi d’acordar si és el cas la transmissió de les dites accions.”
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VIST que amb data 17 de febrer s’ha presentat per part d’Aguas de Valencia S.A. la
corresponent oferta econòmica per a l’adquisició d’un total de 410 accions, equivalents
al quaranta-un per cent del capital social, el de la qual titular actual és l’Excm.
Ajuntament de Morella.
VIST que en la proposta realitzada per Aguas de Valencia S.A. està societat mercantil
es compromet a l’abonament de la quantitat de 900.000 euros com contraprestació
per la transmissió del nombre d’accions indicat (410), quedant subjecta la seua oferta,
als elements tinguts en compte en les projeccions facilitades per a l’elaboració de
l’informe de valoració d’experts independents, i que es relacionen a continuació:
-

-

Que el termini de vida de la societat mixta s’estenga fins al màxim que
contemplen els estatuts de la mateixa, és a dir 50 anys, la qual cosa
comportaria a prolongar la vida de la dita societat fins al 23 de juny del 2047.
Que la tarifa per al servici de clavegueram s’actualitze per a l’exercici 2011
situant-se en l’import de 0,2560 euros per metre cúbic d’aigua facturada.
Que l’actual tarifa transitòria per al finançament de determinades inversions,
una vegada cobertes les que actualment es troben en curs, passe a formar
part de la tarifa ordinària del servici, mantenint-se la mateixa fins al terme
previst per la societat mixta.
Que els elements de projecció per a l’evolució de consum estimat preveuen
un increment de consum en els anys 2013 i 2014, xifrat en un increment dels
consums en un 7% anual respecte als nivells de l’any 2010, com a
conseqüència de l’obertura del Parador Nacional en la ciutat de Morella, així
com un hipòtesi d’increment d’abondos en la resta d’exercicis del 0,5 % anual.

VISTES les consideracions jurídiques, econòmiques i d’oportunitat contingudes en
l’anterior acord plenari de data 10 de febrer del 2011, que es donen ací per
reproduïdes, i que per part d’Aguas de Valencia S.A. com a soci privat de la societat
mixta “Empresa de Aguas y Servicios Públicos S.A.” ha presentat una oferta per les
410 accions de les 510 de les que és titular l’Ajuntament de la mencionada societat
mixta, que se supera la valoració efectuada per l’informe d’experts independents, tot
això en aplicació de l’oferiment a què té dret segons els establerts en l’article 175.5
apartat d) de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les Administracions Públiques.
CONSIDERANT que l’oferta presentada per Aguas de Valencia S.A. s’ajusta als
interessos municipals llocs de manifest en l’expedient iniciat a este efecte de la venda
de les accions i que van ser àmpliament exposats en el passat acord de ple de 10 de
febrer, els quals s’entenen reproduïts als efectes del present acord.
Per tot l’anterior, i en virtut de les competències establides per la legislació vigent, el
Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar la transmissió a favor de AGUAS DE VALENCIA d’un total de
QUATRE-CENTES DEU (410) accions de què és titular l’Ajuntament de Morella en la
societat mixta “Empresa de Aguas y Servicios Públicos S.A.”, que representen el 41
per cent del capital social, per un import de NOU-CENTS MIL (900.000) EUROS,
restant en poder de l’Ajuntament una participació del 10 % del capital social de la
mencionada societat.
SEGON.- Acordar la pròrroga del període de duració de la referida societat mixta fins
al màxim legal regulat en els seus estatuts, per la qual cosa tenint en compte la vida
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de la societat transcorreguda fins a la data i que el límit màxim legal s’establix en 50
anys, la dita pròrroga resultarà efectiva fins al 23 de juny del 2047.
TERCER.- Acceptar les condicions reflectides en l’oferta presentada per Aguas de
Valencia SA, les quals són coincidents amb les expressades en l’informe de valoració
de les accions de la societat mixta demanat per l’Ajuntament, comprometent-se a
portar cap les actuacions necessàries per a la consecució de les mateixes en els
termes següent:
-

Que la tarifa per al servici de clavegueram queda actualitzada per a
l’exercici 2011 en l’import de 0,2560 euros per metre cúbic d’aigua facturada,
comprometent-se l’Ajuntament a dur a terme les actuacions necessàries amb
vista a
Que l’actual tarifa transitòria per al finançament de determinades
inversions, una vegada cobertes les que actualment es troben en curs,
passe a formar part de la tarifa ordinària del servici, mantenint-se la
mateixa fins al terme de la vida social establerta per a Empresa Mixta.
Que la projecció estimada per a l’evolució de consum s’establix en un
increment de consum per als anys 2013 i 2014, d’un 7% anual respecte
als nivells de l’any 2010, com a conseqüència de l’obertura del Parador
Nacional en la ciutat de Morella, mentres que per a la resta d’exercicis
s’estima un creixement del 0,5 % anual

QUART.- Autoritzar els representants de l’Ajuntament en la Junta General de la
societat mixta “Empresa de Aguas y Servicios Públicos S.A.”, a dur a terme les
modificacions dels estatuts que siguen necessàries amb vista a reflectir els extrems
adoptats per mitjà del present acord, en relació amb el termini de vida de la societat i
amb la nova composició del capital social.
QUINT.- Facultar a l’alcalde-president per a realitzar totes les actuacions que
requerisca l’execució del present acord i, en particular, per a la firma del contracte
relatiu a la transmissió d’accions que es du a terme a favor del soci privat de la
societat mixta “Empresa de Aguas y Servicios Públicos S.A.”.
SEXT.- Traslladar del present acord a Aguas de Valencia, S.A. i a la societat mixta
“Empresa de Aguas y Servicios Públicos S.A.”.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que l’empresa Aigües de Morella era una
empresa que obtenia beneficis que s’utilitzaven per reserves o per realitzar
infraestructures i renovacions i considera com bona aquesta operació de venda
d’accions que té com objectiu fer front al deute d’impagos que té l’Ajuntament.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les dinou hores i quaranta-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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