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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 11 DE FEBRER DE 2008
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Sra. María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
En Guillermo Sangüesa Teruel
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
En Jesús Ortí Adell
Na Isabel Sangüesa Carbó

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

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria copia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde és pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció son aprovades per unanimitat les actes de data 0501-08 i 10-01-08.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PRESSUPOST GENERAL ORDINARI 2008.- 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 2008.
La Sra. García regidora d’Hisenda fa una exposició detallada del pressupost general
ordinari 2008 que es com segueix:
Es tracta d’un pressupost realista i coherent en un acció de govern que vol consolidar
el progrés i el benestar dels morellans; que promou la política social d’atenció a les
famílies, que incentiva l’economia local i, per tant, la creació de llocs de treball, que
congela els impostos i inverteix sense acudir a l’endeutament.
El pressupost de l’Ajuntament per a 2008 ascendeix a 3.288.075,00 euros, que
suposa una reducció respecte al de l’any passat de 378.825,00 € motivat
fonamentalment per la falta de compromís reiterat de la Generalitat en les comarques
de l’interior i en Morella.
INGRESSOS
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En primer lloc, remarcar la voluntat política que es té de basar-se en la congelació
dels impostos sols incrementats pel que marca l’IPC.
Respecte a la part pressupostària dels ingressos, tenim 2 problemes fonamentals:
1.- Tenim que lamentar el tema de la qüestió eòlica.
-

No són clares les aportacions que es rebran, i en aquestos moments
encara no estan compensats els interessos de Morella.
El IBI que tindríem que haver ingressat ja, no està ni tan sols pressupostat,
degut a que no s’ha arribat a un acord per fer la valoració corresponent.
El I.A.E. que s’ha pressupostat el mínim que s’haguera pogut esperar.

2.- Per part de la Generalitat.
-

-

Se’ns concedeixen escasses subvencions, i les poques que se’ns
concedeixen es tarda molt en cobrar-les. Açò ens suposa un greu problema de
tresoreria. (Això es el que va passar concretament amb el mur del portal de
Sant Mateu).
No existeix un fons autonòmic de cooperació local.

DESPESES
S’han tingut en compte 3 aspectes fonamentals.
1er. Prioritzar la política social.
2on. Apostar per aconseguir un urbanisme de qualitat.
3er. Apostar pel creixement econòmic de la ciutat.
Es presenta un gràfic en el qual es pot apreciar que quasi un 70% del nostre
pressupost està destinat a la PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER
SOCIAL, es a dir, a despeses que tenen relació amb la sanitat, educació, vivenda,
urbanisme..., i més accions per aconseguir la millora de la qualitat de vida dels
ciutadans.
En aquesta gran porció, incloem, per exemple totes les despeses relacionades en la
gratuïtat de l’escola infantil, en l’equipament per al centre de dia, en l’aplicació de la llei
de la dependència, en les ajudes per a joves i famílies, en l’increment de les ajudes a
associacions municipals culturals i esportives (dutes a terme mitjançant la revisió de
convenis), i moltes més actuacions que promouen l’increment de la qualitat de vida
dels nostres veïns, així es com s’intenta prioritzar la política social.
Per a aconseguir una bona qualitat urbana, les actuacions que es faran es contemplen
també en aquest grup del pressupost de despeses. Entre elles, destaquem la
continuïtat del pla de mobilitat urbana, col·locant baranes allà on fan més falta,
arreglant camins rurals; l’adequació dels camins de la volta a Morella per fora de les
murades; el accés al nou polisportiu, etc. I ací, destacar també la pavimentació de
carrers, tant a Morella, coma La Pobleta, Ortells i Xiva.
A banda de la promoció del benestar social apuntar que un 5% es destina a la
promoció de les noves tecnologies, perquè es important que la nostra administració
puga prestar el millor servei possible als ciutadans, i l’agilitat i la eficiència, ara per ara,
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està lligada a una administració electrònica. Respecte a les noves tecnologies cal
remarcar la implantació del Wifi, que permetrà tindre accés a Internet a molt baix cost
a tots els morellans.
Finalment, per aconseguir el nostre 3er propòsit, el creixement econòmic local, es
treballa per mig de CISE, la empresa municipal, que està portant a terme projectes
molt importants per al creixement econòmic de la ciutat, incrementant l’activitat, que
indirectament comporta a la promoció i creació de llocs de treball.
Alguns dels projectes més destacats són la posada en marxa del nou poliesportiu
municipal, l’escorxador, el parc solar del Mas de Vicent, el projecte Pereroles, les
cases rurals de l’antiga escola d’Ortells, els treballs previs per al nou polígon industrial,
etc...
La resta de les despeses corresponen al funcionament normal i necessari del dia a dia
de l’administració, despeses relatives a la execució de funcions de govern o suports
administratiu (17,70%), despeses originades per aquells serveis que tenen al seu
càrrec l’ordre, i la seguretat, propis de la policia local, control de tràfic i protecció civil
(3,87%), i després percentatges més menuts d’amortització i interessos de préstecs,
etc.
En definitiva, creem que és un pressupost ajustat a la realitat i a les necessitats de la
nostra ciutat fet des de l’esforç dels morellans i en poca ajuda de les administracions
territorials. Però com a nosaltres no ens agrada plorar sinó treballar, amb força i
optimisme posarem aquest pressupost a treballar per a benefici de tots els morellans.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui considera que es fa sempre un esforç en el capítol
de les inversions que aquest any suposa entre una tercera i una quarta part del total
del pressupost, encara que 624.750,00 euros es compte que vindran de subvencions.
Remarcar que hi ha una diferència de menys inversions entre aquest exercici i
l’anterior de 308.515,00 euros, però sempre es valoren tant les moltes com les poques
inversions que es puguen fer.
En una ràpida lectura del pressupost es pot concloure que sols en gastos corrents,
1.024.190 euros, ja es superen les inversions, quan tindria de ser al revés, ja que els
gastos corrents ixen sempre de les arques municipals sense cap subvenció.
En conclusió dir de fer un estudi en profunditat i fonament per depurar gastos, fet que
suposaria l’increment de les inversions, ja que la partida de les inversions es molt
important.
Per finalitzar ens congratulem per l’aposta en el creixement de l’economia i per la
dedicació de gran part d’aquest pressupost a la política social.
A lo que li respon la Sra. García dient que hi ha que valorar que hi ha una sèrie de
gastos corrents que són necessaris per portar a terme les inversions.
Pren la paraula el Sr. Puig qui vol reconèixer el bon treball portat a terme pels serveis
tècnics i per la regidoria d’Hisenda per intentar quadrar un pressupost difícil, ja que
presenta un greu problema estructural en els gastos a l’igual que molts ajuntaments
valencians.
Respecte als ingressos se presenten dos problemes molt importants:

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2008-02-11 PLE EXTRAORDINARI

4

-

En un primer lloc som de les poques Comunitats Autònomes que no tenim fons
de compensació autonòmic.
En segon lloc en el tema de la implantació dels parcs eòlics no pot ser que es
reben menys diners que els que es van acordar en el seu dia. Si aquesta situació
no canvia l’ajuntament de Morella perdrà en el temps d’implantació dels parcs
eòlics al voltant de 2.000 milions de pessetes.
Respecte als gastos moltes voltes l’inversió i el gasto es confundeix, invertir en política
social, en un centre de dia o en la gratuïtat de l’escola infantil es un gasto i els gastos
son fonamentals per al funcionament.
Des d’aquest ajuntament s’ha apostat per la gratuïtat de l’escola infantil, tema que ara
pareix que tots els partits polítics volen instaurar, servei que comporta una sèrie de
gastos; veurem si es reben les ajudes necessàries per mantenir aquest servei.
Un altra inversió molt importat ha estat el Centre Lúdic Jaume I, que també generarà
uns gastos de manteniment molts importants.
El que està clar es que quant més serveis es donen a la societat més gastos corrents
hi ha.
Per acabar, felicitar a les persones que han executat el plantejament d’aquestos
pressuposts, ja que s’ajusten a la realitat i a les possibilitats que tenim i insistir en que
a més a més del pressupost general es compta en un instrument molt important com
es l’empresa municipal, a través de la qual en els propers mesos es realitzaran
importants actuacions que generaran llocs de treball.
Aquest es un ajuntament compromès en el seu poble, i que tot allò que té de veure en
el desenvolupament del poble considerem que es tasca de l’ajuntament.
I després de deliberar per set vots a favor del Grup Socialista i dos abstencions 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 2008, fixant-se els gastos e ingressos en les
quantitats per capítols que s’expressen a continuació:
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT
- ESTAT DE GASTOS
Operacions corrents
1.-CAPÍTOL I- Gastos de personal .........................................
euros
2.-CAPÍTOL II –Gastos de bens corrents i serveis ..................
euros
3.- CAPÍTOL III – Gastos financers..........................................
euros
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents .............................
euros

999.685,00
1.024.190,00
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Operacions de capital
6.- CAPÍTOL VI – Inversions reals ..........................................
euros
9.- CAPÍTOL IX - Variació de passius financers .....................
euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS ...........................
euros

902.200,00
98.000,00
3.288.075,00

- ESTAT D' INGRESSOS
Operacions corrents
1.- CAPÍTOL I – Imposts directes ...........................................
euros
2.- CAPÍTOL II – Imposts indirectes .......................................
euros
3.- CAPÍTOL III – Taxes i altres ingressos .............................
euros
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents.............................
euros
5.- CAPÍTOL V – Ingressos patrimonials ...............................
euros

791.000,00
490.000,00
604.300,00
691.825,00
86.200,00

Operacions de capital
7.- CAPÍTOL VII – Transf. Capital ...........................................
euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS ................................
euros

624.750,00
3.288.075,00

PRESSUPOST PATRONAT DE TURISME
- ESTAT DE GASTOS
Operacions corrents
2.- CAPÍTOL II – Gastos de bens corrents i serveis ...................
euros
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents.................................
euros
6.- CAPÍTOL VI – Inversions reals ............................................
euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS ................................
euros
- ESTAT DE INGRESSOS
Operacions corrents
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4.- CAPÍTOL IV- Transferències corrents .................................
euros
7.- CAPÍTOL VII- Transferències de capital .............................
euros

44.006,00

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

56.831,00

12.825,00

PRESSUPOST FUNDACIÓ SEXENNIS DE MORELLA
- ESTAT DE GASTOS
Operacions corrents
2.-CAPÍTOL II – Gastos de bens corrents i serveis......................
euros
TOTAL PRESSUPOST DE GASTOS ...........................................
euros

32.500,00
32.500,00

- ESTAT D' INGRESSOS
Operacions corrents
3.- CAPÍTOL III – Taxes i altres ingressos ........................................... 500,00
euros
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents...............................
32.000,00
euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS.......................................
euros

32.500,00

PRESSUPOST PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
- ESTAT DE GASTOS
1.- CAPÍTOL I- Gastos de personal .....................................
euros
2.- CAPÍTOL II - Gastos de bens corrents i serveis ............
euros
6.- CAPÍTOL VI- Inversions reals........................................
euros

67.761,00

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

76.062,00

6.738,00
1.563,00

- ESTAT D’INGRESSOS
3.- CAPÍTOL III – Taxes i altres ingressos ........................
euros
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents .......................
euros
TOTAL PRESSUPOST D' INGRESSOS .............................
euros
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PRESSUPOST CENTRE INTEGRAT DE SERVEIS ECONÒMICS
- ESTAT DE GASTOS
Reparacions i conservació .....................................................
euros
Serveis Professionals Independents ......................................
euros
Transports ..............................................................................
euros
Primes de Seguros .................................................................
euros
Publicitat, propaganda y R.P. .................................................
euros
Suministres .............................................................................
euros
Materials obra..........................................................................
euros
Altres serveis ..........................................................................
euros
Compres de mercaderies ......................................................
euros
Gastos parking ........................................................................
euros
Tributos ...................................................................................
euros
Personal ..................................................................................
euros
Gastos financers ....................................................................
euros
Dotació Amortització ..............................................................
euros
Altres gastos e inversions ......................................................
euros
Beneficis..................................................................................
euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS ...........................
euros

13.000,00
35.000,00
5.000,00
10.500,00
10.000,00
28.000,00
30.000,00
20.200,00
10.000,00
8.000,00
12.000,00
375.000,00
15.000,00
41.000,00
75.000,00
18.247,76
705.947,76

- ESTAT D’INGRESSOS
Serveis administració i comercialització ................................
95.000,00
euros
Beneficis per venda d’edificacions .........................................
90.000,00
euros
Ingressos gestió centre Jaume
I ..............................................
58.000,00 euros
Arrendaments .........................................................................
15.000,00
euros
Serveis de formació.................................................................
30.000,00
euros
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Serveis Escola Esports de Muntanya ....................................
euros
Serveis Turisme Rural ............................................................
euros
Servei parking .........................................................................
euros
Servei Piscina Municipal .........................................................
euros
Ingressos obres Brigada.........................................................
euros
Vendes oficina Turisme ..........................................................
euros
Serveis Taxi.............................................................................
euros
Ingressos
financers .................................................................
5.000,00 euros
Altres ingressos ......................................................................
euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS ................................
euros
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10.000,00
75.000,00
39.500,00
13.500,00
225.000,00
13.500,00
26.447,76

10.000,00
705.947,76

PRESSUPOST AIGÜES DE MORELLA
A) ESTAT DE GASTOS
Gastos Explotació
Personal.........................................................................................
euros
Vehicles ........................................................................................
euros
Materials.........................................................................................
euros
Productes Químics........................................................................
euros
Anàlisis...........................................................................................
euros
Electricitat .....................................................................................
euros
Compra d'Aigua.............................................................................
euros
Troe, rep i cons..............................................................................
euros
Altres serveis i suministres...........................................................
euros
Subcontrata grup...........................................................................
euros
Cànons..........................................................................................
euros
Lectures, Factures i Cobro............................................................
euros
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Serveis Professionals....................................................................
euros
Llogers ..........................................................................................
euros
Seguros.........................................................................................
euros
Comunicacions .............................................................................
euros
Tributos..........................................................................................
euros
Dotacions
Prov. Insolvències .........................................................................
euros
Impto. sociedades.........................................................................
euros
Amortiz. Técnica............................................................................
euros
Financieros ...................................................................................
euros
Amotització Cànon Adela .............................................................
euros
TOTAL PRESSUPOST DE GASTOS .........................................
euros
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16.807,00
894,00
279,00
653,00
3.415,00

1.544,00
5.901,00
13.620,00
15,00
4.087,00
263.298,00

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

222.312,00
17.224,00
35.262,00
1.450,00
820,00
277.068,00

SEGON:- Aprovar la plantilla de personal que compose la relació de llocs de treball
que consta en l’expedient.
TERCER.- Aprovar igualment les bases d’execució del pressupost.
QUART.- Que el pressupost aprovat inicialment s’expose al públic per un plaç de
quinze dies hàbils en el tauló d’anuncis de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la
Província.
En el cas de que no es presenten reclamacions en el referit plaç, el pressupost, la
plantilla de personal i les bases de execució es consideraran aprovades definitivament
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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.
2.- SORTEIG TAULES ELECTORALS.- Designació dels components de les taules
electorals per a les pròximes eleccions a Corts Generals R.D. 33/2008 de 14 de gener
publicat en el BOE de 15 de gener de 2008.
El senyor Alcalde exposa que, d’acord amb el que disposa els articles 25, 26 i 27 de la
vigent Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, la formació
de les taules electorals competeix als Ajuntaments, davall la supervisió de la Junta
Electoral de Zona.
La Corporació es dóna per assabentada del contingut de les indicades normes legals,
i seguidament procedeix, per sorteig públic entre la totalitat de les persones
empadronades en la secció corresponent que compleixen els requisits exigits, a
designar titulars i suplents de cada una de les taules electorals que la componen,
donant el següent resultat:
Complides totes les formalitats legals establides, este Ajuntament ha format les Taules
Electorals que s’indiquen, amb les persones que s’expressen i per als càrrecs que es
ressenyen.
COMPONENTS DE LES TAULES ELECTORALS
Districte: PRIMER
Secció: PRIMERA

Taula: UNICA

CÀRREC
NOM, COGNOMS I D.N.I.
President (titular):
Hector Ortí Royo - 73.384.867-D
1er vocal (titular):
Diego Miralles Vidal - 20.468.649-Y
2º vocal (titular):
Nancy García Tena - 18.958.602-R
President (supl. 1º): Mª Cristina Querol Altabella - 73.388.653-T
s/n
1er Vocal (supl. 1º):
Ana Isabel Giner Ripollés – 73.378.992-E
9
2º Vocal (supl. 1º):
David Royo Bellmunt – 73.397.576-E

ADREÇA
Corachar, 17
Barri Puritat, 19
Plaza Colon, 9
Trss. Del Pastor,
Segura Barreda,
Ctra. Alcorisa, s/n

President (supl. 2º): Mª Jesús Milián Ortí – 18.955.336-R
Masia Moli Nou
er
1 Vocal (supl. 2º):
Manuel Palau Molinos – 73.384.760-V
Blasco de
Alagón, 17
2º Vocal (supl. 2º):
Alberto Mestre Centelles – 19.011.690-M
Virgen de
Vallivana, 29
Districte: SEGON

Secció: PRIMERA

CÀRREC
President (titular):
1er vocal (titular):
2º vocal (titular):
24

Taula: ÚNICA

NOM, COGNOMS I D.N.I.
ADREÇA
Carmen Sancho Adell – 73.157.214-X
Maestro Carbó, 33
Sandra Monfort Membrado – 73.391.664-K Pl. San Juan, 3
Alvaro García Troncho – 73.359.858-R
Pta. San Mateo,
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President (supl. 1º): Guillermo Sangüesa Esteban – 73.359.992-C
Muralla, 10
1er Vocal (supl. 1º):
Bartolomé Meseguer Serret – 40.908.716-L Virgen del
Rosario, 12
2º Vocal (supl. 1º):
Lucia Loras Querol – 73.391.641-K
Ctra. Castellón s/n
President (supl. 2º): Gema Gasulla Martí – 73.388.669-Q
Cuesta San Juan,
16
1er Vocal (supl. 2º):
Domitila Ripollés Querol – 20.245.162-X
Virgen del
Rosario, 33
2º Vocal (supl. 2º):
Pantaleon Ripollés Balaguer – 73.351.093-E Baja del Sol, 5
Districte: TERCER
CÀRREC
President (titular):
1er vocal (titular):
2º vocal (titular):

Secció: PRIMERA

TAULA:UNICA

NOM, COGNOMS I D.N.I.
Lorenzo Cugat Teruel – 73.391.638-H
Lorena Ferrer Roda – 73.391.631-B
Juan Antonio Rodes García – 73.371.691-N

ADREÇA
Entimoneda, 6-1º
Julian Prats, 45
Cap de Vila, 37

President (supl. 1º):
Lucia Niza Monfort – 18.998.264-B
Querol, 27
1er Vocal (supl. 1º): Mª Luisa Ibáñez Prats – 73.388.599-S
2º
2º Vocal (supl. 1º):
Meritxell Puig Sales – 73.391.692-A
Querol, 46

Virgen del Pilar, 3-

President (supl. 2º):
1er Vocal (supl. 2º):
2º Vocal (supl. 2º):

Julian Prats, 3-3º
Zaporta, 18
Masia Torre Miró

Carlos Milián Ortí – 18.959.217-H
Amelia Rallo García – 18.883.325-A
Juan José Boix Segura – 18.920.782-Q

Padre Ramón

Padre Ramón

Acordant així mateix que es notifique la designació als interessats en el termini de tres
dies.
Acabat el sorteig, la Corporació dóna per formades les taules electorals i acorda
remetre a la Junta Electoral de Zona els nomenaments respectius, als efectes de la
seua supervisió.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i deu 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.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

