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Miguel Angel Querol Vives
Noelia Garcia Sales

En la ciutat de Morella sent les vint hores
del dia trenta de desembre de dos mil
catorze, 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.

Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
José Agustín Amela Ibáñez
Abans de començar amb els punts del Ple, pren la paraula el Sr. Alcalde per traslladar
informació important, positiva i tranquil·litzadora, referent als robatoris ocorreguts aquestes
últimes setmanes, tant en Morella i Comarca, com en altres localitats de la província.
Des del primer moment s’ha estat en contacte en el Subdelegat del Govern, per demanar
reforços, tant personal com material, així com per oferint la col·laboració d’aquest Ajuntament
en tot allò que puguera ser necessari. També es va mantenint-se una reunió amb els veïns
afectats i amb el Sergent de la Guàrdia Civil de Morella.
Encara que els robatoris van continuar, hi ha que dir, que després d’aquestes reunions han
hagut més patrulles i, sobre tot, s’han fet investigacions i accions importants al respecte.
Avui mateix, en la reunió mantinguda amb el Cap de la Comandància de Vinaròs i amb el
Coronel Miralles, màxim responsable de la Guàrdia Civil en la província de Castelló, se’ns han
traslladat bones notícies respecte a les investigacions que s’estan portant a terme, ja que s’han
produït tant detencions com la recuperació de part d’eixe material robat.
1. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, LICITACIÓ BAR PLAÇA COLON. Pren la paraula el Sr.
Alcalde per explicar que després de obrir-se les dues propostes presentades inicialment, es va
sol·licitar una entrevista demanant majors garanties en quan a aval econòmica i solvència en la
prestació del servei.
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Merche Teruel Ferrer ( 1 de 1 )
Auxiliar Administrativa
Data Signatura : 19/01/2015
HASH: f45907827fad27a5789c2eda105dd20f

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DIA 30 DE DESEMBRE DE 2014
====================================================================

Seguidament la Sra. Secretaria passa a exposar el següent:
Vist l’expedient tramitat per a la licitació de l’explotació de Bar Plaça Colon, propietat de
l’Ajuntament de Morella.
Atès que es va publicar la licitació en el BOP nº 116 de 25 de setembre de 2014.
Atès que es van presentar dos proposicions:
PROPOSICIÓ Nº 1. Registre 2828 Angel Aguilar García amb DNI 18990817Q que ofereix la
quantitat de NOU MIL SIS-CENTS EUROS (9.600) més DOS MIL SETZE EUROS (2.016) en
concepte d’IVA.
PROPOSICIÓ Nº 2. Registre 2857 Ana María Mares amb DNI X-6054757-F que ofereix la
quantitat de CINC MIL CENT EUROS (5.100) més MIL SETANTA-UN EUROS (1.071) en
concepte d’IVA.
Atès que la Mesa de Contractació, en data 30 d’octubre de 2014, va celebrar l’acte d’obertura,
sense realitzar adjudicació alguna, per tractar-se d’un concurs en el que es valoren altres
criteris.
Atès allò acordat en la mesa de contractació, es sol·licita als licitadors, majors garanties,
presentant-se, el 15 de desembre de 2014, per part de la licitadora Ana Maria Mares,
compromís de l’entitat Caixabank S.A de realitzar aval bancari que garantitze els compromisos
derivats del contracte d’explotació del bar de la Plaça Colon i no presentant-se cap
documentació per part de l’altre licitador.

Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Adjudicar l’explotació de Bar Plaça Colon a Ana María Mares amb DNI X-6054757-F
que ofereix la quantitat de CINC MIL CENT EUROS (5.100) més MIL SETANTA-UN EUROS
(1.071) en concepte d’IVA.
SEGON.- El present acord d’adjudicació se notificarà a l’adjudicatari per tal que en el termini
de 30 dies, des de la recepció de la notificació, realitze la formalització del contracte.
TERCER. El present acord d’adjudicació es notificarà a tots els licitadors, als que, si ho
sol·liciten, se’ls facilitarà informació dels motius del rebuig de la seva oferta i de les
característiques de la proposició de l’adjudicatari que van ser determinants de l’adjudicació al
seu favor, en un termini màxim de cinc dies a partir de la recepció de la seva petició en eixe
sentit.
QUART. Publicar el present acord d’adjudicació en el Butlletí Oficial de la Província BOP.
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Atès el que disposa l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic.

Pren la paraula el Sr. Alcalde per desitjar sort a la nova adjudicatària, Ana María Mares en la
prestació d’aquest servei, així com també a la família Gasulla, als quals també es vol agrair el
treball realitzat, durant tants anys, tant en el Quiosc Colon com altres establiments.
2. AL·LEGACIÓ ELECTRA DEL MAESTRAZGO S.A. A ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
D’ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AIGUA E HIDROCARBURS. Visto que se formulan
ALEGACIONES por ELECTRA DEL MAESTRAZGO S.A. a la aprobación provisional de la
ordenanza reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local publicada en el BOP de Castelló de 15 de Noviembre de 2014,
ALEGANDO EN SÍNTESIS LO SIGUIENTE:
1. Incompatibilidad de la tasa por ocupación del dominio público local en régimen general
con la tasa por ocupación del dominio público local en régimen especial.
2. Cuantificación errónea de la tasa en régimen general.
Solicitando en suma la declaración de incompatibilidad en el primer supuesto y,
subsidiariamente, ajustar el actual método de cuantificación de la tasa en régimen general.
ATENDIDO: Que la recurrente solicita en su primera alegación se declare incompatible la tasa
por ocupación del dominio público local en régimen general con la tasa por ocupación del
dominio público local en régimen especial.

La problemática que subyace, viene constituida por el hecho de que, contrariamente a lo
mantenido por la recurrente, la tasa que se regula en la Ordenanza Fiscal, esto es, la tasa en
régimen general, en relación a la tasa en régimen especial regulada en otra Ordenanza,
responden a dos hechos imponibles diferentes. Ambas tasas resultan compatibles, toda vez
que si bien es cierto que la tasa correspondiente al 1,5% de los ingresos brutos en el
municipio, se abona en virtud de la utilización privativa, del suelo, subsuelo o vuelo de las vías
públicas, mientras que la tasa en régimen general, y que resulta objeto de la Ordenanza Fiscal
a la que ELECTRA DEL MAESTRAZGO presenta alegaciones, tiene como hecho imponible la
utilización privativa, del suelo, subsuelo o vuelo del DOMINIO PUBLICO, no concurriendo
además, según ya se ha expresado en esta ultima tasa, una de las dos circunstancias antes
mencionadas, concretamente la SUBJETIVA, pues esta utilización privativa del suelo,
subsuelo o vuelo, por la que se gira la tasa impugnada NO AFECTA LAS VIAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO, SI NO QUE AFECTA AL DOMINIO PUBLICO, lo cual hace compatible
ambas tasas, y ajustada a Derecho la tasa en régimen general y con ella la Ordenanza Fiscal.
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ELECTRA DEL MAESTRAZGO alega que dicha empresa es sujeto pasivo de la tasa en
régimen especial y ello la exime del pago de cualquier otra tasa, entre ellas la tasa en régimen
general.

Además, es de sobra conocida la interpretación que ha dado del Tribunal Supremo, y los
diferentes TSJ del país en el sentido en el que todos llegan a la conclusión de que se trata de
dos tasas distintas, una tasa general aplicable a los supuestos de ocupación del dominio
público local, y otra tasa especial para la utilización de la vía pública, independientemente de
que el sujeto pasivo sea el mismo o no.
ATENDIDO: Que la recurrente solicita además se ajuste el actual método de cuantificación de
la base imponible de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local en régimen general por ser contrario a lo dispuesto en el artículo 24.1.a) TRLHL.
Para fundamentar esta afirmación no presenta más que una serie de afirmaciones –entre
otras, vulneración de los artículos 24.1 a) y 25 del TRLRLHL- presentando un informe pericial
elaborado por el Ingeniero Agrónomo D. Rafael Gabaldon en que dice apoyar su alegato.
Además, dicho informe pericial, de fecha 10 de Julio de 2012, se corresponde a una
interpretación en relación a ordenanzas anteriores en el tiempo a la presente que ahora se
analiza y que tenían una configuración y fundamentación diferente acerca del valor del
aprovechamiento del dominio público local. Se recuerda, además, que tal y como interpretan
los Tribunales de este País, el Informe pericial aportado de parte no deja de ser una mera
opinión que sigue una metodología diferente a la seguida por el Ayuntamiento de Morella pero
no por ello desdice el contenido del Informe técnico económico ni, mucho menos, la
Ordenanza Fiscal de dicho Ayuntamiento.

Tales valores, se ajustan a la Ley de Haciendas Locales y a la Ley del Catastro Inmobiliario y
normativa de aplicación correspondiente. Se trata de valores catastrales, valores oficiales
refrendados por el Ministerio de Industria y en estudios de mercado con valores reales de
proyectos de instalaciones ya en funcionamiento.
ATENDIDO: Que ELECTRA DEL MAESTRAZGO S.A. es una compañía que realiza la
actividad de transporte de energía eléctrica y es titular de instalaciones que ocupan el dominio
público local en el término municipal, por lo que es sujeto pasivo de la tasa aprobada por la
ordenanza ya citada del Ayuntamiento de Morella (Castelló).
ATENDIDO: Que ELECTRA DEL MAESTRAZGO S.A. ha tenido la oportunidad de acceder y
comprobar el contenido de la propia ordenanza, de las tarifas y del Estudio Técnico
Económico. De esta forma, la mercantil recurrente no puede alegar indefensión alguna, ya que
tuvo oportunidad de acceso de forma completa a todos los documentos obrantes en el
expediente administrativo.
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
Primero. DESESTIMAR EN SU INTEGRIDAD las alegaciones de ELECTRA DEL
MAESTRAZGO SA.
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Los valores recogidos en el cuadro de tarifas de la ordenanza no superan el valor de mercado,
tal y como se justifica y se explica en el estudio técnico-económico. Dicho informe económico
reúne los requisitos exigidos por la Ley de Haciendas Locales.

Segundo. Notificar esta resolución a la recurrente, haciéndole expresamente saber que una
vez publicada de forma definitiva la ordenanza recurrida, cabe interponer Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en el plazo de
DOS MESES a contar desde su entrada en vigor.
Tercero. Aprobar definitivamente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de
transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, que fue aprobada inicialmente, en
el pleno de 12 de noviembre de 2014.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, PRESSUPOST GENERAL 2015. 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
2015.
Pren la paraula la Sra. Secretaria per explicar el següent:
INGRESSOS
Denominació

1

Impostos directes (Rústica, Urbana, Característiques
Especials, Vehicles, Increment Valor Terrenys, IAE,)
Impostos indirectes (Impost Construccions i obres)
Taxes, preus públics i altres ingressos (Basures, Cementiri,
Llicències urbanístiques, Llicències obertura, Guals, Postes,
Ocupació via pública ....)
Transferències corrents (Participació tributs Estat, altres
transferències corrents, transferències Generalitat Centre
Dia, subvenció Escola Infantil, subvenció EPA, altres
subvencions, aportacions usuaris Centre Dia, ....)
Ingressos patrimonials (arrendaments de bens, forestals...)
Transferència de capital (transferències d’altres entitats per
a inversions, 1% cultural, plans provincials, AVEN)
Actius financers
TOTAL INGRESSOS

2
3

4

5
7
8

Pressupost
2015
EUROS
1.331.400
65.000
542.300

698.900

100.900
326.100
45.700
3.110.300

DESPESES
Capítol
1
2

Denominació
Despeses personal
Despeses corrents en bens i serveis

Pressupost
2015
EUROS
964.800
904.100
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Capítol

3
4
6
9

Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers
TOTAL DESPESES

109.000
551.290
453.460
127.650
3.110.300

Pel que fa a l’informe d’intervenció sobre rendibilitat pressupostària és molt positiu calculant-se
en base als capítols 1 al 7 d’ingressos menys els capítols de l’1 al 7 de despeses complint
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sent el resum següent:
Entitat
Ajuntament
Escola de Musica
Patronat de Turisme
Total Consolidat

Ingressos
3.064.600
92.255,16

Despeses
2.982.650
40.855,16

3.156.855,16

3.023.505,16

Diferència
81.950
51.400
133.350

Pel que fa al capítol 1 de despeses, i amb respecte a les despeses de personal, existeix
correlació entre els crèdits del Capítol I de despeses de personal, inclosos en el Pressupost i
l’Annex de Personal d’aquesta Entitat Local per aquest exercici econòmic, sent el seu import
global de 964.800 euros.

El total dels crèdits pressuposts consignats per operacions corrents i les despeses derivades
del funcionament dels serveis existents en l’Ajuntament de Morella, poden considerar-se
suficients per atendre les obligacions exigibles a la Corporació.
Pel que fa a les despeses financeres, recollides en el capítol 3, es refereixen a les
consignacions de pagaments d’interessos i despeses dels préstecs contractats per l’Entitat.
Aquestes despeses han disminuït en un 11,38% fundamentalment per l’amortització total del
segon préstec del pla de pagament a proveïdors per import de 190.000 euros i la finalització
d’altres préstecs menors.
Seguidament el Sr. Bordàs, regidor d’Hisenda, fa una exposició detallada del Pressupost
General Ordinari 2015.
Per l'elaboració dels pressupostos del pròxim any, hem de ser realistes, i no perdre de vista la
situació econòmica en què ens trobem, tant totes les administracions (locals, autonòmiques,
estatal o europea), com els ciutadans del nostre poble.
És per això que aquests pressupostos estan basats en la prudència i el realisme que l'actual
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En el capítol 2, s’ha fet un esforç de contenció de despeses en bens, serveis i transferències
corrents, consignat en el Pressupost Municipal de 2015, per aquest tipus de despeses, crèdit
per import de 904.1000 euros, el que suposa una disminució global aproximadament del 0,01%
amb respecte a aquesta mateixa despesa en el Pressupost Municipal de 2014.

marc econòmic ens obliga a tenir, però en la ferma voluntat de continuar en la tasca que els
diferents equips de govern porten fent a aquest ajuntament des de fa uns anys.
Les prioritats que ens hem marcat des del primer moment a l'hora d'elaborar aquests
pressupostos són molt clares.
En primer lloc el treball. Volem que el nostre poble, siga un poble en futur, on la gent que vulga
viure ací, tinga un treball que li ho permeta fer-ho en dignitat.
I en segon lloc els serveis Creiem que pel fet de viure lluny de les grans ciutats, no hem de
conformar-mos en tindre menys serveis o de pitjor qualitat que la resta dels ciutadans, al
contrari hem de ser ambiciosos i demostrar que fent les coses bé, podem arribar a tindre més i
millors serveis que altres llocs.
Aquest pressupost que avui els portem per a la seua aprovació, puge a 3,110,300,00 €, el que
suposa un augment de 264,420,00 € respecte al del passat 2014
Després d'uns anys en què el pressupost es va anar reduint a poc a poc, l'any passat vam
poder fer un pressupost que augmentava en 47,180,00 € i aquest any volem ser més
ambiciosos i fer un esforç per poder dotar millor la partida d'inversions reals, fet que a més de
millorar el poble, ens donarà una possibilitat més de donar faena a la nostra gent.

En la resta de capítols del pressupost d'ingressos, no hi ha grans diferències respecte al de
l'any passat en petites pujades i baixades en les corresponents partides per ajustar-se el que
més es puga als ingressos reals a fi d'any. Sols hi ha un capítol que destaca i és el de
transferències de capital, on és l'1 % cultural i que en total augmenta quasi 200,000,00 €
respecte al de l'any passat.
Per últim parlant d'ingressos, seguir reivindicant la creació d'un fons local autonòmic com tenen
altres comunitats. Si l'estat ens fa una participació en els tributs que recapta, de justícia seria
que la generalitat fera el mateix, i com a administració més propera ens ajudara en el
finançament local.
Quant a l'altra cara del pressupost, la de les despeses, després de l'esforç que s'ha fet en els
darrers anys al capítol de despesa corrent, que fa que en quatre anys s'hagué reduït en més
de 250,000,00 €, tenint reduccions en quasi totes les partides (lloguers, vehicles, consums
elèctrics, enllumenament, combustibles, telefonia, modernització de l'administració,
assessorament i serveis jurídics, publicacions, promoció, esdeveniments culturals i esportius,
festes i tradicions), ara és el moment de centrar el nostre esforç a invertir tot el que es puga en
personal i inversions directes.
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Per parlar dels ingressos, s'ha de recordar el que vam aprovar en el passat ple d'ordenances i
taxes municipals, on es van congelar totes les taxes que paguem els veïns i veïnes de Morella
pels serveis que l'ajuntament els preste, i on es va baixar un 7% en l'impost de béns immobles
d'urbana que paguen els nostres ciutadans. En aquest capítol s'ingresse un poc més,
especialment per l’IBI de característiques especials, aquell que paguen les grans empreses
com elèctriques o les que exploten els parcs eòlics del nostre terme.

El pressupost del 2015 ha augmentat en despeses ordinàries 36,410,00 € el que suposa
l'1,17% del total i això comptant la partida de personal, per contra les inversions reals han
augmentat en 228,010,00 € que és un 7,33% del pressupost.
Mirant capítol per capítol, en el de personal, tenim una pujada que bé donada principalment
per a la contractació temporal d'un tercer agent de policia local, l'augment de la plantilla de
professors per a l'escola infantil o dotar la partida de l'ADEL per cobrir els endarreriments en el
pagament per part de la generalitat.
Quant a les despeses corrents, com he dit abans, és on s'han fet els majors esforços en els
exercicis passats, ara cal destacar partides com són els consums elèctrics, que gràcies al
projecte de millora i estalvi energètic que estem portant a terme, ens permet reduir molt el cost
a més de contribuir a la millora del medi ambient, o com la del pla de modernització de
l'administració i manteniment que a més de ser més eficaços ens permet estalviar en aquest
concepte.
Altres partides que cal recordar dins d'aquest capítol, són les de promoció de l'esport i la
cultura, festes i actes tradicionals, que en els darrers anys han baixat en un 25%, i no per això
s'ha deixat de fer un ample programa festiu, cultural i esportiu importantíssim, en concerts,
festivals, cursos, presentacions, conferències, congressos, proves esportives de primer nivell
etc.
Cal recordar que en aquest 2015 tindrem la celebració del Quinquenni de Xiva, el que fera que
haguem de fer un esforç addicional per poder fer unes festes ben complides.

Quant al capítol de transferències corrents, no hi ha grans diferències respecte al pressupost
anterior. Les transferències que es fan al CISE i als organismes autònoms pels serveis que
presten a l'ajuntament, en uns casos pugen i en altres baixen però el total es queden
pràcticament igual. On si hi ha una baixada, és en la partida del patronat de l'escola de música,
baixada que podria ser encara més important si la generalitat ens pagara allò que endeuta a
l'escola de música, i no haguera de posar diners l'ajuntament per a què el professorat puga
cobrar la seua nomina.
En aquest capítol m'agradaria incidir en la partida de convenis en entitats culturals i esportives,
que un any més mantenim en totes les associacions i clubs del poble i que es manté en la
mateixa aportació econòmica, així com l'aportació que es fa des de l'ajuntament per al
manteniment del camp de futbol de la fàbrica Giner perquè el responsable del mateix, “la
fundación Blasco de Alagón” va deixar de fer.
Al capítol d'inversions reals, com diem abans, és on hem fet l'esforç més gran dins del
pressupost. S'actua fent obres per millorar els nostres pobles en totes les pedanies,es renove
el carrer Confraria, es fa una nova sala multi usos al centre lúdic i esportiu Jaume I, es fa una
inversió en noves tecnologies per augmentar la xarxa Wifi, contractar un super servidor per
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En despeses financeres tenim previst un estalvi de 14,000,00 € respecte al pressupost de l'any
anterior, tant en interessos pels préstecs que hem tornat, com en operacions de tresoreria que
podem estalviar.

millorar la seguretat, i renovar diferents equips informàtics, es fa un pla de petites
infraestructures, i per fi s'escomet la rehabilitació de les torres de la Font Vella i Torre Redona.
Tot això fa un total de 453,460,00 € un 14,58% del pressupost destinat a inversions, dels quals
quasi un 30% els aportarà l'ajuntament. Açò és molt important perquè totes aquestes
inversions s'afegeixen als plans d'ocupació que s'estan fent i que fan que puguem ajudar en la
màxima preocupació de la gent que és tindre feina.

Un any més volem continuar en l'aposta pels nostres serveis socials, i així volem continuar
ajudant a les famílies en l'escola infantil gratuïta, en l'ajuda a la compra dels llibres de text, en
el club per als més menuts o el casal jove per als adolescents, o oferint cursos dins de les
escoles esportives municipals. Seguir oferint la possibilitat de formació donant suport a
l'educació permanent d'adults, continuant en les aules d'idiomes, informàtica, turisme,
hostaleria, cursos de l'aula mentor, etc. Que es fa des del centre formatiu, apostant i
modernitzant la biblioteca municipal. Oferint una ampla possibilitat de practicar diferent esport
en el centre lúdic i esportiu Jaume I, piscina municipal, projecte morella singletracks o donant
suport als clubs esportius municipals. Estan al costat dels més majors, col·laborant en la junta
de pensionistes i jubilats en totes les seus iniciatives, fomentant el carnet d'or, organitzant la
setmana de la gent gran, col·laborant en la UJI per a la universitat de majors, donant el servei
de teleassistència que la Diputació va deixar de prestar i el que és més important, apostant pel
manteniment del centre de dia, tot i que la Generalitat nos ens ho pose gens fàcil. I per últim no
oblidant-nos dels que pitjor ho puguen estar passant, mantenint un any més la nostra aportació
del 0,7% del nostre pressupost, treballant en el consell de la solidaritat al costat de totes les
organitzacions que treballen per la integració, igualtat i solidaritat, col·laborant en la creu roja
en la campanya de recollida i repartiment d'aliments, fent replega de roba, joguets.... en
definitiva donant suport a qualsevol iniciativa solidaria que se'ns proposa.
I aquests són els pressupostos que avui els portem per a la seua discussió i aprovació, uns
pressupostos austers com no poden ser d'altra manera en els temps que estem vivint, però en
la suficient força per poder prestar tots els serveis que la gent del nostre poble es mereix, i al
mateix temps capaços de donar ànims per afrontar el futur que en el treball de tots segur que
aconseguirem.
No hem volgut caure en la temptació de fer uns pressupostos pensant en què el 2015 és any
electoral, portem un bagatge d'anys de bon treball, i tenim un projecte per a Morella de llarg
recorregut, per això creiem que hem de fer aquests pressupostos, seriosos, realistes i
coherents en la Morella que volem.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que s’obrin dos torns de paraula per cada grup.
Pren la paraula el Sr. Querol, per en primer lloc, desitjar un bon any 2015 a tot el món,
esperant que siga millor que el 2014.
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En passius financers, a pesar que aquest any comencem a tornar el capital pels préstecs del
pla de pagament a proveïdors, hem aconseguit que es quede el capítol pràcticament igual que
l'any passat, ja que vam aconseguir liquidar el segon préstec del pla de pagament a proveïdors
a més d'un antic préstec que també hem acabat de pagar.

Seguidament dir que, aquestos pressupostos es consideren continuistes i no realistes i
adequats al temps que vivim com diu el Sr. Bordàs; continuistes i sense idees, després de 24
anys governant aquesta ciutat, i que vénen a demostrar l’ocàs d’un equip de govern acabat, al
que li falten idees i al que els sobren despeses supèrflues que la gent de Morella no vol.
El Grup Popular recolzaria aquestos pressupostos, sempre que es tingueren en compte
algunes qüestions, com la rebaixa de les despeses de publicitat, quasi 70.000 euros anuals
pagats a la mateixa empresa, en propaganda i autobombo.
També es podrien estalviar 177.150 euros, suprimint el sou dels regidors, 35.000 euros, el sou
de l’Alcalde, 37.150 euros i els 35.000 euros de l’invent del túnel del Parador; quantitat que es
podria dedicar al pagament de la primera quota del préstec del poliesportiu, podent-se també
fer front als altres pagaments, si s’estalviara en CISE, i en les altres empreses públiques.
Recordar que aquest préstec que s’ha renegociat, amb els vots en contra del Partit Popular,
costarà més d’1 milió d’euros en interessos a tots els morellans, hipotecant el seu futur fins a
l’any 2037.
Una altra mesura d’estalvi podria ser la rebaixa de l’IBI, no en un 7% com s’ha fet sinó en un
25% que suposaria 163.000 euros, però encara que el Partit Popular després de les pròximes
eleccions governe, molt possiblement, aquest Ajuntament, no ho podrà fer per l’herència
rebuda d’aquest equip de govern, com tampoc podrà baixar l’Impost de Circulació, que és un
dels més alts de tota la Comunitat Valenciana.

Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que aquest pressupost clar que és continuista, ja que la
realitat és la que és i no ha canviat, com també són, reals, i que s’executen adaptant-se als
diners dels quals es pot disposar.
En quan al tema repetitiu de les despeses supèrflues en publicitat, dir que la partida inclosa en
aquest pressupost de “promoció i difusió”, a part de les factures de l’empresa a la que fa
referència i que cobra per les feines que fan, com la que ara estan fent gravant aquest plenari
per a que tot el món tinga accés al mateix, també inclou altres despeses com, la publicació de
llibres, l’últim el de Josep Alanyà, l’edició del llibre de festes, la realització del calendari de
butxaca, edició de fullets, tríptics, per qualsevol acte o activitat, etc; però també hi ha que tenir
en compte que aquestes depeses també ocasionen un ingressos, com quan es vénen eixos
llibres.
Per tant no es pot considerar que aquest siga un pressupost tant dolent com volen dir, quan
estarien dispostos a aprovar-lo, si es reduira aquesta partida que sols suposa l’1% del total del
pressupost. Però la qüestió és que aquesta partida no s’ha de reduir, ja que és una partida
dedicada a la promoció del nostre poble, qüestió que és molt necessària per a Morella.
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El que sí que es podria fer, després de pagar tots els deutes amagats a CISE, a Carns de
Morella, i a totes i cada una de les altres empreses municipals, seria augmentar les inversions
reals, i no d’una manera ridícula, com han fet Vostès, aportant 110.000 euros d’un pressupost
total de 3.110.000 euros, i també oferint treball als constructors de Morella i no a CISE, que
està fent competència deslleial.

Pel que fa als números presentats, no es poden presentar de qualsevol manera, ja que ni el
sou de l’Alcalde són 37.000 euros, ni el dels regidors 35.000, com tampoc se pot estalviar en el
túnel de Parador, que Vostè qualifica d’invent quan es tracta d’una obra que era necessària per
al projecte del futur Parador que ara no es farà perquè el Partit Popular ha decidit que Morella
no tinga Parador. Tampoc les inversions reals són 110.000 euros, sinó que tal i com ha dit la
Sra. Secretària i tal com està explicat en la documentació que se’ls ha fet arribar, són 453.460
euros, incloent l’1% cultural, els Plans Provincials, els Fons AVEN i els diners corresponents a
Red Eléctrica Española.
Respecte al partit que governarà després de les properes eleccions, no és Vostè qui ho ha de
dir, sinó que seran els ciutadans els que ho decidiran i en el cas que foren Vostès els que
entraren a governar, tranquils per allò que diuen que trobaran en els caixons, ja que no
trobaran res estrany, encara que si que trobarà el deute de la Generalitat.
Quan es fa referència als interessos del poliesportiu, és necessari pagar-los però, ja que el
govern ha promès que llevarà els interessos del Fons de Liquidés Autonòmic, podrien demanar
que llevaren els interessos del Pla de Pagament a Proveïdors dels Ajuntaments, aconseguint,
en una sola vegada, l’estalvi de 90.000 euros.
Pel que fa al tema de l’IBI, tal i com ja es va dir en el ple anterior l’augment que ha sofert ha
estat marcat pel govern.

Quan diu que els números als que he fet referència no són reals, dir que no hi ha cap número
inventat i segons el que figura en la fotocòpia que ens han fet arribar la partida “personal
eventual gabinetes” té 28.000 euros, la de “seguridad social personal eventual gabinetes”
9.150 euros que fa un total de 37.100 euros i la de “asistencia cargos electos” 35.000 euros.
Pel que fa al Parador, no va ser el Partit Popular el que el va parar, sinó que es va trobar en
una situació econòmica pèssima després de 7 anys de govern de Zapatero dels quals en els 5
on l’economia era bollant sols es va fer un túnel.
I el que si que farà el Grup Popular quan governe serà estalviar en partides com el sou de
l’Alcalde, que hi ha que recordar se’l va posar un mes després d’haver despatxat a quatre
persones de la brigada, per poder fer alguna altra cosa com podria ser la contractació d’un
altre agent de policia local per a la nit i que seria un reforç davant l’onada de robatoris que
estem sofrint.
Per tant si eixes despeses a les que s’ha fet referència es retiren, el Grup Popular votarà a
favor d’aquestos pressupostos, ja que s’està ací per treballar pels morellans.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que fer demagògia és molt barat i molt fàcil, i traure el
tema dels robatoris d’aquestos dies, per atacar aquest pressupost, és molt rastrero, ja que no
sé com pot creure que l’Ajuntament de Morella té la capacitat suficient per acabar en aquesta
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Pren la paraula el Sr. Querol, per explicar que quan es parla de la partida de publicitat, no es
pretén que aquesta se lleve, sinó que se rebaixe la part que se li paga a Comunicacions dels
Ports per considerar que és massa elevada i dedicada a l’autobombo, encara que s’estaria
d’acord en que se’ls donara alguna quantitat raonable.

onada de robatoris que estem sofrint. I l’Alcalde, el primer que ha fet en aquest ple, donada la
preocupació de tots, ha estat informar de totes les actuacions que s’han fet al respecte, perquè
eixe és el seu treball, reunir-se i parlar en qui té de parlar.
Quan es parla de la situació econòmica que es va trobar quan va arribar Rajoy, es clar que era
roina, però no era per l’herència rebuda sinó que era la mateixa situació general que havia en
tot el món, Espanya, Europa, Japó, Estats Units, ... . La situació que no és roina, sinó
lamentable és la situació econòmica de la Generalitat, governada des de fa més de 20 anys
pel Partit Popular, i no es creu que siga per l’herència rebuda.
És necessari ser seriosos, i una de les feines de ser regidor de Morella és defensar els
interessos del “nostre” poble ací, però també davant la “nostra” Diputació i davant la “nostra”
Generalitat, per lo que no es tracta d’una obsessió sinó d’una obligació.
Quan es parla de “donar” diners a Comunicacions dels Ports, hi ha que dir que des d’aquest
Ajuntament, sols es donen diners a associacions, al 0,7, ... però no a cap empresa, sinó que a
les empreses se’ls paga pels serveis que presten, tal i com també ho fa la Diputació a una
empresa de comunicació, a la qual li paga 60.000 euros a l’any pe la gravació de plens que
fins al mes d’agost ni tan siquiera estaven disponibles per al ciutadà. En aquest pressupost
s’han ajustat, tant aquesta com la resta de partides, repetint que la despesa en promoció és
considera important pel comerç i turisme del nostre poble i repercuteix en l’economia de
Morella.

En primer lloc, en este punt, un dels més importants de tot l’any, ja que s’arpova el pressupost i
per tant les línies mestres per a l’any 2015, es vol agrair l’esforç i el treball de l’equip de govern
en cadascuna de les àrees, així com del personal tècnic per la seua elaboració i tramitació, ja
que no es tracta d’un treball puntual de les últimes setmanes sinó que és necessari un treball
diari durant tot l’any.
Els pressupostos d’aquest Ajuntament reflecteixen el treball, esforç, convicció i sentiment, per
continuar marcant unes prioritats clares per estar al costat de la gent i que malauradament, un
any més, contrasten en altres maneres de fer, de treballar i d’entendre la política.
Com ha dit Amadeu s’han redoblat l’esforç en reducció de despesa davant els atacs, que altres
administracions, estan fent en serveis essencials i prioritaris per als ciutadans, com són l’estat
del benestar i l’ocupació.
El pressupost d’aquest any és de 3.100.300 euros, sent un poc superior al de l’any passat, fet
que es considera positiu i està basat en tres línees fonamentals, com són, el treball i
l’ocupació, el benestar social, i la promoció econòmica i el suport al teixit associatiu.
I aquestos pressupostos no s’entenen veient a l’Ajuntament com un element aïllat ni sense
tenir en compte la situació econòmica actual i, sobre tot, la complicada situació que pateixen
els nostres veïns, que, malauradament, sols disposen del recolzament de l’administració més
propera com és el seu Ajuntament, que, des de fa anys, està suplint el lloc que els pertocaria a
altres administracions.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair les intervencions fetes.

Aquestos pressupostos volen ser, per una part, un mur de contenció contra els atacs que estan
sofrint els seus veïns per part d’altres administracions, servint per preservar uns serveis que es
consideren prioritaris i essencials; i per una altra part, tenen de servir per a desenvolupar nous
projectes i realitzar noves inversions per al futur.
Fent una revisió d’aquestos últims anys, s’ha vist com els pressupostos, han estat marcats per
la caiguda de molts ingressos, per l’augment, i molt, dels interessos que s’havien de pagar per
a que l’Ajuntament puguera pagar el que ens devia la Generalitat i per l’obligació de concertar
un Pla de pagament a proveïdors, per lo que s’ha estat fent un gran esforç per obtenir, majors
ingressos, no dels veïns sinó cobrant més a altres empreses, per presentar bons projectes a
altres administracions i també per disminuir les despeses corrents.

Vostè ha dit que són un partit seriós i en propostes, però els seus arguments cauen baix el seu
propi pes des d’un principi, ja que en estos últims anys en els que s’han estat fent dos
comissions per tractar el tema dels pressupostos, el Grup Popular no ha presentat cap
proposta rigorosa, considerant que el que es va presentar ahir més bé es podria qualificar com
d’ocurrència, ja que una proposta s’ha de presentar en un treball previ, en rigor, en l’estudi de
les conseqüències econòmiques i del canvi que pot produir en els ingressos, sent, a més a
més, una falta de respecte davant tot el treball que hi ha al darrera i especialment de cara al
regidor d’Hisenda.
Però la serietat i el rigor es demostraria si no intentaren fer demagògia dient que es podria fer
açò o allò, rebaixar l’IBI, barrejant les qüestions dels robatoris en el pressupost, culpar del
tema del Parador a Zapatero, acusar d’opacitat a CISE, empresa gràcies a la qual s’està
gestionant el Centre de Dia, s’està oferint cursos en un Centre Formatiu, i, com no, el tema
dels sous, que si bé, ell no és qui per dir si l’Alcalde es guanya els 1.500 euros que cobra al
mes, si que pot dir que el regidors de l’equip de govern es guanyen de sobra el seu sou,
encara que s’entén que no vulguen fer el càlcul per saber a quan eixiria el preu de l’hora de
dedicació.
Però per finalitzar dir que l’important i el que volen els nostres veïns, és saber on es
materialitza aquest pressupost, i que se poden explicar seguint les tres línees següents:
- Treball i ocupació: partida de personal, augment de la partida, increment de la dotació per a
dos àrees bàsiques, educació (Escola Infantil) i reforç de policia, plans d’ocupació, recolzament
als tallers d’ocupació de la Mancomunitat, Salaris Joves; EZOINT, ENCORP..., inversions.
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Quan es parla de la partida de promoció, (30.000 euros en promoció i difusió i 20.000 euros en
publicacions) hi ha que veure que inclou qüestions com: llibre de festes, publicacions de llibres,
calendari, plànols turístics, promoció de senders, etc, publicitat en mitjans de comunicació, no
sols locals, sinó també d’àmbit provincial per a que es coneguen tots els actes que composen
una agenda cultural, que és de les millors de tota la província de Castelló, com ha estat el cas
del pessebre vivent celebrat en Morella l’altre dia i el qual es va publicitar en tots els diaris
d’àmbit provincial, en diferents webs i evidentment en les empreses locals de comunicació,
gravacions de plenaris i tantes altres qüestions.

- Benestar Social: 3er. any consecutiu que l’Ajuntament es fa càrrec del servei de
teleassistència, Centre de Dia, Escola de Música, Escola Infantil, llibres de text i tota la feina,
tant important i que no es veu, de serveis socials, considerant que el benestar social, a part de
ser de justícia en l’ajuda a les famílies, crea economia local amb la creació de llocs de treball.
- Recolzament al teixit associatiu i promoció econòmica: suport al turisme a través del Patronat
Municipal de Turisme, promoció del sector agroalimentari, de les empreses locals, realització
de programació cultural potent, recolzament a les associacions, i garantint que els xiquets
puguen jugar al camp de la Fàbrica Giner.
Aquestos tres eixos es reflecteixen molt clarament en les inversions, que augmenten en un
40% respecte a l’any anterior i que engloben temes com: reurbanització carrer Cofradia,
rehabilitació del forn de Xiva, millores en Ortells, millores en els carrers i en el sistema de
canalització d’aigües en l’Hostal Nou, pla de noves tecnologies per continuar ampliant guifinet,
millorant la seguretat i els equips informàtics, pla de xicotetes infraestructures amb el treball de
la nostra brigada que fa un gran treball, la nova sala multiusos del Centre Lúdic Jaume I, que
es farà gràcies a les negociacions en Red Eléctrica i que farà que hi hage més disponibilitat
per poder desenvolupar totes les activitats que hi ha en este moment, i també el projecte de
rehabilitació de les torres, començant aquest 2015 una primera fase en la Torre de la Font
Vella presentant-se un molt bon projecte per obtenir les ajudes de l’1% cultural i demanant-los
que canalitzen tota la seva energia en recolzar aquest projecte.

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 Municipal de Turisme, Patronat Municipal Escola
Municipal de Música, Centre Integrat de Serveis Econòmics, (CISE), Inprotint, Iniciatives
Turístiques Morella S.L., Centre Formatiu Morella S.L, Carns de Morella S.L., i Promoció
d’Energies Renovables de Morella S.L., per a l’exercici 2015, fixant-se els gastos e ingressos
en les quantitats per capítols que s’expressen a continuació:
AJUNTAMENT DE MORELLA
- Estat de Despeses
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
Capítol I- Despeses de personal.......................................................964.800 euros
Capítol II- Despeses corrents en bens i serveis................................904.100 euros
Capítol III- Despeses financers..........................................................109.000 euros
Capítol IV- Transferències corrents...................................................551.290 euros
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I ja per finalitzar, dir que es pot estar satisfet d’aquestos pressupostos que, centrats en tres
punts fonamentals, treball i ocupació, benestar social i recolzament al teixit associatiu i
promoció econòmica, pensen en el futur, en nous projectes, en noves inversions, en noves
oportunitats per a Morella i sobre tot, fets des del rigor, des del realisme i de la garantia d’un
treball fet conscientment i amb la prioritat d’estar al costat de la gent.

A.2.- Operacions de Capital
Capítol VI.- Inversions Reals.............................................................453.460 Euros
Capítol VII.- Transferències de Capital.........................................................0 Euros
B.- Operacions Financeres
Capítol VIII- Actius Financers........................................................................0 Euros
Capítol IX- Passius Financers........................................................... 127.650 Euros
Total del Pressupost de Despeses.................................................3.110.300 Euros
- Estat d’Ingressos
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
Capítol I- Imposts Directes..............................................................1.331.400 Euros
Capítol II- Imposts Indirectes...............................................................65.000 Euros
Capítol III.- Taxes, Preus Públics I Altres Ingressos.........................542.300 Euros
Capítol IV- Transferències Corrents..................................................698.900 Euros
Capítol V.- Ingressos Patrimonials.....................................................100.900 Euros
A.2.- Operacions De Capital
Capítol VI- Alienació D’inversions Reals.......................................................0 Euros
Capítol VII- Transferències Capital....................................................326.100 Euros
B.- Operacions Financeres
Capítol VIII- Actius Financers...............................................................45.700 Euros
Capítol IX- Passius Financers.......................................................................0 Euros
Total Pressupost d’Ingressos..........................................................3.110.300 Euros

- 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.....................................31.500 Euros
Capítol III- Gastos Financers....................................................................600 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................................................................1.000 Euros
Total del Pressupost de Gastos...........................................................33.100 Euros
- Estat d' Ingressos
A.- Operacions no Financeres
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PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

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....................................................33.100 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...............................................................33.100 Euros
PATRONAT MUNICIPAL PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
- Estat de Gastos
A.- Operacions no financeres
A.1.- Operacions Corrents
Capítol I- Gastos de Personal.........................................................55.443,50 Euros
Capítol II- Gastos de Bens Corrents i Serveis..................................3.111,66 Euros
Capítol III- Gastos Financers....................................................................200 Euros
Capítol IV- Transferències Corrents.............................................................0 Euros

B.- Operacions Financeres
Capítol VIII- Actius Financers........................................................................0 Euros
Capítol IX- Passius Financers...................................................................400 Euros
Total del Pressupost de Gastos......................................................59.155,16 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.......................21.620,41 Euros
Capítol IV- Transferències Corrents...............................................37.534,75 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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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 Pressupost d’Ingressos..........................................................59.155,16 Euros
GRUPO CISE SPE S.A.-INPROTINT, INICIATIVES TURISTIQUES MORELLA S.L., CENTRE
FORMATIU MORELLA S.L., CARNS DE MORELLA S.L., PROMOCIÓ D’ENERGIES
RENOVABLES DE MORELLA S.L.
CISE SPE S.A. – INPROTINT
423.624,79
0,00
0,00
-42.000,00
290.000,00
-460.000,00
-143.500,00
-72.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00

A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
13. Ingressos financers.
14. Gastos financers.
15. Variació de valor raonable en instruments financers.
16. Diferències de canvi.
17. Deterioro i resultat per alienacions d’instruments financers.

6.124,79
15.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00

B) RESULTAT FINANCER

-15.000,00

C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A+B)

-8.875,21

INICIATIVES TURÍSTIQUES MORELLA S.L.
1. Import net de la xifra de negocis.
2. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació.
3. Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu.
4. Aprovisionaments.
5. Altres ingressos d’explotació.
6. Gastos de personal.
7. Altres gastos d’explotació.
8. Amortització de l’immobilitzat.

103.000,00
0,00
0,00
-18.600,00
14.500,00
-52.000,00
-21.800,00
-16.000,00
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1. Import net de la xifra de negocis.
2. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació.
3. Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu.
4. Aprovisionaments.
5. Altres ingressos d’explotació.
6. Gastos de personal.
7. Altres gastos d’explotació.
8. Amortització de l’immobilitzat.
9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres.
10. Excessos de provisions.
11. Deterioro i resultat per alienacions de l’immobilitzat.
12. Altres resultats.

9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres.
10. Excessos de provisions.
11. Deterioro i resultat per alienacions de l’immobilitzat.
12. Altres resultats.

177,00
0,00
0,00
0,00

A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
13. Ingressos financers.
14. Gastos financers.
15. Variació de valor raonable en instruments financers.
16. Diferències de canvi.
17. Deterioro i resultat per alienacions d’instruments financers.

9.277,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00

B) RESULTAT FINANCER

-4.000,00

C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A+B)

5.277,00

1. Import net de la xifra de negocis.
2. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació.
3. Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu.
4. Aprovisionaments.
5. Altres ingressos d’explotació.
6. Gastos de personal.
7. Altres gastos d’explotació.
8. Amortització de l’immobilitzat.
9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres.
10. Excessos de provisions.
11. Deterioro i resultat per alienacions de l’immobilitzat.
12. Altres resultats.
A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
13. Ingressos financers.
14. Gastos financers.
15. Variació de valor raonable en instruments financers.
16. Diferències de canvi.
17. Deterioro i resultat per alienacions d’instruments financers.
B) RESULTAT FINANCER
C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A+B)

30.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
-23.500,00
-5.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00

CARNS DE MORELLA S.L.
1. Import net de la xifra de negocis.
2. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació.
3. Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu.
4. Aprovisionaments.

500.000,00
0,00
0,00
-281.750,00
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CENTRE FORMATIU MORELLA S.L.

5. Altres ingressos d’explotació.
6. Gastos de personal.
7. Altres gastos d’explotació.
8. Amortització de l’immobilitzat.
9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres.
10. Excessos de provisions.
11. Deterioro i resultat per alienacions de l’immobilitzat.
12. Altres resultats.

0,00
-87.750,00
-50.900,00
-55.000,00
7.674,00
0,00
0,00
0,00

A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
13. Ingressos financers.
14. Gastos financers.
15. Variació de valor raonable en instruments financers.
16. Diferències de canvi.
17. Deterioro i resultat per alienacions d’instruments financers.

32.274,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00

B) RESULTAT FINANCER

-30.000,00

C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A+B)

2.274,00

1. Import net de la xifra de negocis.
2. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació.
3. Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu.
4. Aprovisionaments.
5. Altres ingressos d’explotació.
6. Gastos de personal.
7. Altres gastos d’explotació.
8. Amortització de l’immobilitzat.
9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres.
10. Excessos de provisions.
11. Deterioro i resultat per alienacions de l’immobilitzat.
12. Altres resultats.
A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
13. Ingressos financers.
14. Gastos financers.
15. Variació de valor raonable en instruments financers.
16. Diferències de canvi.
17. Deterioro i resultat per alienacions d’instruments financers.
B) RESULTAT FINANCER
C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A+B)

132.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.000,00
-95.495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.505,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.505,00
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PROMOCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES DE MORELLA S.L.

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.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint hores i trenta minuts de la que
s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent llibre, de tot el
que com a Secretària certifique.

