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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 28 DE DESEMBRE DE 2012
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollés Puig

Regidors
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Amadeu Bordàs Antolí
Palmira Mestre Tena
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Isabel Sangüesa Carbó
Guillermo Sangüesa Teruel
Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Maria Rallo Rallo

En la ciutat de Morella sent les disset
hores i trenta minuts, del dia vint-i-vuit de
desembre de dos mil dotze, 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.

1. DECLARACIÓ CRÈDIT NO DISPONIBLE PAGA EXTRAORDINÀRIA DESEMBRE
2012. Coneix el ple l’informe d’Intervenció relatiu al que estableix l’article 2 del Reial
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos
Generals de l’Estat per al present exercici.
En compliment de la mencionada legislació la Corporació per unanimitat adopta els
acords següents:
PRIMER.- Declarar la no disponibilitat dels següents crèdits pressupostaris que
corresponen a la paga extraordinària del mes de desembre del personal al servici de
l’Ajuntament
NÚM.
partida

Nom partida

91/11002 EVENTUAL GABINETS

Crèdit no
Disponible
2.000,00

92/12001 SOU BASE A2

958,98

92/12004 SOU BASE C2

8.055,54

13/12003 SOU BASE C1

1.440,04
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92/12007 TRIENNIS S. GENERALS

660,95

13/12008 TRIENNIS PROTECCIÓ CIVIL

368,34

92/12102 C. DESTÍ S. GENERALS
13/12104 C. DESTÍ PROTECCIÓ CIVIL
92/12105 C. ESPECIFIQUE S. GENERALS
13/12106 C. ESPECIFIQUE PROTECCIÓ CIVIL

5.513,75
789,58
2.952,58
847,60

PERSONAL PROFESSORS
32/13004 GUARDERIA INFANTIL

3.107,95

16/13005 PERSONAL BRIGADA SERVICIS

2.236,95

PERSONLA MUSEUS I MTO.
33/13007 INSTAL·LACIONS

10.872,21

23/13008 PERSONAL LLEI DEPENDÈNCIA

1.595,72

43/13009 PERSONAL OFICINA DE TURISME

2.039,72

PERSONAL NETEJADORES
32/13010 ESCOLES

4.703,13

SALARI I S.SOCIAL AEDL 6a
43/13025 PRORROGA

1.736,88

TOTAL CRÈDIT NO DISPONIBLE

49.879,92

SEGON.- Acordar el no abonament de la paga extraordinària de desembre al Personal
al servici de l’Ajuntament que comprèn el personal adscrit a les entitats següents:
-

Ajuntament de Morella
Patronat Escola Municipal de Música
Centre Integrat de Servicis Econòmics, Societat de Promoció Econòmica,
S.A.
Iniciatives Turístiques de Morella, S.A.

TERCER.- Notificar el present acord als responsables de personal de les distintes
entitats a fi de que es procedisca al seu estricte compliment.
Pren la paraula el Sr. Blanch per manifestar en nom del Grup Municipal Socialista la
discrepància en aquesta Llei d’estabilitat pressupostària del Govern, votant a favor
d’aquest punt però clarament per imperatiu legal, no perquè estigue d’acord amb
aquesta mesura que suposa una decisió en contra dels drets dels treballadors.
2. ANUL·LACIÓ LIQUIDACIÓ A ELECTRA DEL MAESTRAZGO S.A. DE LA TAXA
PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL. Coneix el Ple la providència del Jutjat de lo Contenciós Administratiu
número 1 de Castelló relativa al procediment ordinari 190/2012 de Electra del
Maestrazgo S.A., per la que es requereix a l’Ajuntament de Morella la derogació de
l’ordenança “Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por utilización o
aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo sobre el dominio público local a
favor de las empresas explotadoras de servicios de subministros del sector eléctrico,
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agua, telecomunicaciones e hidrocarburos” i la revocació de les liquidacions emeses
en base a la mateixa.
Conegut que en la sessió del ple d’aquest ajuntament de data 8 de novembre de 2012
es va aprovar la derogació de l’ordenança “Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por utilización o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo sobre el
dominio público local a favor de las empresas explotadoras de servicios de
subministros del sector eléctrico, agua, telecomunicaciones e hidrocarburos”.
Conegut que procedeix l’acord de revocació de les liquidacions emeses en base a la
referida ordenança, el Ple per unanimitat acorda:
Primer. Revocar la Resolució d’Alcaldia nº 233/2011 per la que s’aprovava la liquidació
de la taxa per Aprofitament Especial del Domini Públic Local a l’empresa Electra del
Maestrazgo S.A. per una quota tributària de 301.188,12 euros.
3. PRESSUPOST 2013. 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 2013.
Seguidament el Sr. Bordàs regidor d’Hisenda fa una exposició detallada del
pressupost general ordinari 2013.
Per l’elaboració del pressupost per aquest 2013, l’equip de govern d’este ajuntament,
no pot fer més que tindre en compte els difícils temps que estem travessant, i la
situació econòmica general en la que ens trobem a l’Estat i especialment a la nostra
comunitat.
Quant ens posem en l’elaboració d’uns pressupostos, hi ha que partir de la situació en
la que ens trobem i allà on volem anar, però sempre des de una posició de realisme i
coherència.
L’austeritat en la que s’ha fet este pressupost, no és cap virtut, més bé és fruit d’una
necessitat. Mal servei feríem als nostres ciutadans si no tinguéssim en compte la
situació econòmica en la que ens trobem a l’hora de elaborar-los.
Per tant els objectius clars d’estos pressupostos són :
En primer lloc el manteniment sense cap tipus de minva dels serveis que l’ajuntament
ve prestant als seus veïns, estalviant allà on es puga, però sense que es note l’estalvi
en el resultat final del servei prestat.
En segon lloc una aposta clara pel manteniment del treball al nostre poble. Tant en
mantenir tota la plantilla de treballadors municipals, com ajudant als sectors
econòmics de la localitat, per a que puguen mantindre sinó augmentar la seua plantilla
de treballadors, a més d’oferir tot el suport material com tècnic a tots aquells
emprenedors que tinguen alguna inquietud i vulguen tirar endavant un projecte laboral
ací a Morella.
I en tercer lloc bolcar-nos en estar al costat de la gent que més ho necessita. En
moments de dificultat com els que estem vivint, sempre ho passen pitjor els sector
més dèbils de la societat. Per tant, sent conscients de les nostres limitacions, tant
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econòmiques com competencials, anem a fer un esforç per a que al menys al nostre
poble ningú es quede al marge.
El pressupost per al 2013 que avui portem per a la seua aprovació, és de
2,798,700,00 €, el que suposa una reducció respecte al del 2012 de 166,090,00 €.
La baixada en els ingressos que en numero no es massa gran, ve donada per la
menor activitat econòmica, que porte a que es recapten menys diners pels serveis que
presta l’ajuntament i a la baixada en transferències d’altres administracions publiques.
Per a parlar dels ingressos, cal començar per recordar la voluntat política de l’equip de
govern en la congelació dels impostos que paguen els veïns i veïnes de Morella, tal
com vam aprovar en el passat ple d’ordenances i taxes municipals, on o bé es van
pujar el IPC, o es van deixar com estaven l’any anterior.
Respecte a la part pressupostària dels ingressos, no hi han canvis d’importància. Si
mirem capítol per capítol, veurem que les diferencies són mínimes entre este
pressupost i el del 2012.
Es podria destacar l’ingrés que es tindrà del consorci de residus, que s’obté per
l’esforç que es fa en el reciclatge d’estos residus i que premie el treball que tant els
veïns com l’ajuntament estan fent, i que ens col·loca entre els millors pobles de la
província en este apartat.
Per l’altra banda, la desaparició de la subvenció per a personal de la Llei de la
Dependència, o la reducció en un 37 % de l’aportació de la Diputació als PPOIS de la
Pobleta, Xiva i Ortells.
Per últim i com venim fent els darrers anys, volem reivindicar la creació del Fons Local
Autonòmic. Si l’Estat ens fa una aportació als ajuntaments, la Generalitat que és
l’administració mes pròxima, deuria d’ajudar-nos més en el finançament local sempre,
però més encara ara en la situació econòmica actual.
En quant a l’altra cara del pressupost, les despeses, cal destacar la reducció en el
capítol de personal i despesa corrent, que fa que el total de despeses ordinàries es
reduïsca un 9% respecte a les de l’any passat.
En el capítol de personal, l’objectiu marcat per l’equip de govern ha estat el
manteniment dels llocs de treball, ja que són necessaris per a poder seguir donant uns
serveis de qualitat, i com aposta clara en la defensa del treball en temps de tanta
dificultat.
En este capítol caldria destacar
- la disminució en un membre de la policia local
- la pèrdua del personal de la Llei de la Dependència
- l’augment del cost del personal de AODL, per la reducció en la subvenció
- el manteniment un any mes sense pujar les retribucions per assistència a plens i
comissions als regidors.
En quant a les despeses corrents
- seguint la pauta d’anteriors pressupostos, es segueixen reduint les despeses en
electricitat, manteniment, material d’oficina, vehicles, lloguers, protocol,
assessorament ....
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- la reorganització de l’agència de desenvolupament i oficina d’integració, ens aportarà
un important estalvi.
- es milloren partides com la modernització de l’administració, desenvolupament rural,
tercera edat o promoció de la cultura i l’esport.
Tot això fa que el pressupost d’este any es redueix un 18% en despeses corrents
respecte al tancament del 2012.
Altre apartat a destacar es el capítol de despeses financeres, en el que a pesar
d’haver reduït els interessos que es paguen per operacions de tresoreria, veiem com
puja un 76% pel pagament en interessos a préstecs, i és que ja comencem a pagar
els interessos del pla de pagament a proveïdors al que ens vam veure obligats a
acollir-nos per l’impagament del deute de la Generalitat.
En resum, a l’hora de preveure les despeses d’este pressupost, s’ha partit d’un estudi
seriós de la situació econòmica actual, i d’una visió d’on volem anar, tenint en compte
el programa electoral en el que vam concórrer a les eleccions i en el que marcàvem
com a primer objectiu, el benestar de les persones i la millora en la qualitat de vida de
tots els morellans. L’ajuda i col·laboració en tots els col·lectius del poble, xiquets,
joves, gent gran, estudiants, famílies, associacions culturals, esportives o benefiques,
fan que tot el poble se’n beneficie tant personal com col·lectivament.
Com ve sent habitual en els anteriors pressupostos, la major part es dedica a la
política social i de serveis als nostres ciutadans, arribant dintre de les nostres
possibilitats allà on altres administracions no han sabut o no han volgut arribar.
No voldria acabar sense fer referència a l’augment en inversions reals, encara que en
una aportació econòmica modesta, com no pot ser d’altra manera en la situació actual,
s’augmente un 32% este capítol per tal de realitzar menudes obres i inversions.
Per tant estos són uns pressupostos austers i realistes per a afrontar els difícils temps
que estem vivint, però la seua austeritat no ens fa oblidar que tenim que estar al
costat de qui més ens necessita, i que en il·lusió, esforç i tenacitat guanyarem el
nostre futur.
Pren la paraula el Sr. Ortí dient que aquestos pressupostos que es presenten són
continuistes i sols ens portaran a l’any que ve estar pitjor que este any, hi ha que tenir
en compte que el deute total ascendeix a 2.800.000 euros.
Des del Grup Municipal Popular es proposa incloure una sèrie de partides; una per
realitzar les obres d’accessibilitat de l’Hotel Cardenal Ram, per tractar-se d’un
compromís adquirit per l’anterior Alcalde, una per fer front al deute d’anys tancats i
una altra per col·laborar en el manteniment del camp de futbol de la Fàbrica Giner.
Pel que fa al tema del futbol es voldria donar les dades de l’aportació que fan altres
ajuntaments per comparar amb lo que s’aporta des de Morella que són 2.100 euros
per als 49 xiquets, suposant per tant 42,86 euros per xiquet. Les dades d’altres
Ajuntament són les següents; Vilafranca 64,52 euros per xiquet més les instal·lacions i
manteniment, Forcall, que no té equip de futbol propi, aporta 125 euros per xiquet més
instal·lacions i manteniment, Cinctorres, destina 111 euros per xiquet, més les
instal·lacions i manteniment, Sorita, 150 euros per xiquet, Todolella, 400 euros per
xiquet i Portell, 600 euros per xiquet.
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A lo que li respon el Sr. Bordàs dient que per a l’elaboració d’uns pressuposts no són
necessàries sols idees sinó propostes estudiades; si s’ha de crear una partida hi ha
que veure d’on es poden traure els diners per fer front a la mateixa. També resulta
bastant curiós que es digue que amb estos pressupostos s’anirà a pitjor i per altra es
demane que l’Ajuntament es face càrrec cada vegada més de més costos.
Respecte a la proposta de la partida per realitzar l’accessibilitat de l’Hotel Cardenal
Ram, dir que a aquest Hotel es pot arribar en cotxe fins a la porta, encara que no la
principal, i se suposa que com que hi ha ascensor s’haurà previst que les persones
discapacitades tinguen accés des d’aquesta porta fins a la recepció. I pel que fa al
compromís adquirit al que fa referència, dir que aquest, segons les últimes converses
mantingudes, es tracta d’una col·laboració entre els tècnics municipals i els tècnics de
la Diputació per aconseguir un bon accés.
Pel que fa al tema del camp de futbol, dir que és la Fundació Blasc d’Alagó la que té la
gestió de les instal·lacions de la Fàbrica Giner, instal·lacions que inclouen aquest
camp de futbol. Per altra part dir que l’Ajuntament de Morella estaria disposar a portar
la gestió de totes les instal·lacions de la Fàbrica Giner no sols del camp de futbol.
L’Ajuntament també estaria disposat a dotar una partida per a la Fàbrica Giner d’1
euro per a que quan es dispose de la gestió es puga realitzar una modificació i dotar
de la quantitat necessària en eixe moment.
Respecte a les dades d’altres ajuntaments, cada un aporta el que pot i segurament no
hi ha cap d’eixos ajuntaments als que ha fet referència que invertixca més en esport
que l’Ajuntament de Morella, perquè a Morella a banda del futbol es practiquen altres
esports com el ciclisme, bàsquet, espeleologia, taekwondo, ioga, aeròbic, spinning,
aquagim, es disposa d’un gimnàs, futbito... i es considera que els més de 4.000 euros
que es donen per a l’equip de futbol dels Ports i una altra aportació igual al F.C.
Morella són quantitats bastants importants.
Vostès el que tenen que defensar són els interessos de Morella, no els de la Diputació
quan es parla de la qüestió del Cardenal Ram, ni els de la Fundació Blasc d’Alagó
quan es parla del manteniment del camp de futbol.
Els pressupostos presentats es considera que estan realitzats correctament i que el
problema que hi ha no és de pressupostos sinó de tresoreria; problema que ve donat,
quasi en la seva totalitat, pel deute que la Generalitat Valenciana té amb l’Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Ortí per recordar que l’anterior alcalde va tenir la sort de
malvendre la companyia d’aigües i així poder tapar forats, però ara no queda res per
vendre per lo que s’ha de tenir molt de compte en els pressupostos i quan es fa
referència al que es deu, dir que encara que la Generalitat deu 1.400.000 euros,
l’Ajuntament deu uns altres tants.
Pel que fa al futbol dir que els xiquets de Morella que practiquen futbol estan en
discriminació en relació als xiquets que practiquen altres esports, ja que mentre
aquestos no tenen camp de futbol municipal, perquè l’Ajuntament no l’ha fet i ara no
vol col·laborar en el manteniment del que hi ha en la Fàbrica Giner, la resta de xiquets
si que disposen d’un nou poliesportiu. Per tant es tracta d’un problema que hi ha que
solucionar i si no es pot col·laborar en diners, es podria col·laborar en ma d’obra.
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Pel que fa a l’Hotel Cardenal Ram, des de Diputació, abans de realitzar les obres, es
va demanar que s’assegurara l’accessibilitat del mateix, responen el Sr. Puig, anterior
alcalde, que no hauria cap problema, però és ara l’hora en que no s’ha solucionat res.
Es considera que les persones discapacitades tenen el mateix dret a accedir a l’Hotel
per la porta principal que la resta de persones.
Pren la paraula el Sr. Bordàs dient que l’accessibilitat a l’Hotel Cardenal Ram està
assegurada, cosa que no passa en altres establiments de Morella, preguntant-se si el
que es proposa és que s’habilite una partida per rebaixar el carrer de la Plaça a nivell
de la porta de l’hotel?
Pel que fa al pressupost, tal i com ja s’ha dit anteriorment, el que no hi ha són diners,
precisament perquè la Generalitat no paga el que deu.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que se subscriuen les paraules del seu
company Sr. Ortí i que es considera que aquest ple és un dels més importants de
l’any.
Els números es poden presentar de moltes maneres i s’esperava la presentació en
gràfics, a l’igual que anys anteriors, veient que este any s’han preparat quatre en
compte d’un; ací es veu que l’Ajuntament de Morella es gasta els diners en fer gràfics
en compte d’incentivar l’activitat econòmica.
En primer lloc dir que s’entén que són uns pressupostos que es consideren una
innocentada. Són uns pressupostos realitzats per l’equip de govern i es valoren com
uns mals pressupostos, i encara que es tracten dels primer pressupostos realitzat pel
Regidor d’Hisenda això no l’escusa en les contradiccions que ha plantejat.
No es pot parlar de congelació d’impostos quan sols en els impostos directes la
partida augmenta 84.000 euros; hi ha que dir als morellans que es preparen, perquè
l’Ajuntament de Morella vol recaptar eixos 84.000 euros de les butxaques de tots els
morellans.
En premsa s’ha publicat que el 70% d’aquestos pressupostos són de gasto social,
encara que es pot fer una altra lectura, i és que el 70% es destina a gasto corrent i
personal; partida de personal que ha disminuït però hi ha que tenir en compte que hi
ha un policia menys i que el personal de la Llei de la Dependència tampoc està.
Els pressupostos el que tenen de fer és incentivar l’activitat econòmica i la inversió
real d’aquestos pressupostos, encara que s’ha dit que ha augmentat, el que ha fet és,
segons les dades presentades, disminuir en un 42% respecte a l’any passat. També
dir que la manera d’incentivar l’activitat econòmica no pot ser que la poca inversió que
se faça siga a través de l’empresa municipal i no amb empreses del poble.
Si comparem el pressupost d’este any en els d’anys anteriors es veuen xifres molt
curioses, i que proven la mala gestió que s’està portant l’equip de govern d’aquest
Ajuntament.
La partida de telèfon de l’any 2008 era de 18.000 euros i l’any 2013 quan hi ha menys
treball i les tarifes són més barates és de 33.000 euros, l’Ajuntament paga més del
doble pel mateix servei.
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Hi ha partides que no tindrien que estar en el pressupostos de l’Ajuntament, partides
con la del Centre de Dia, servei que s’està fent càrrec CISE, partides que estan
duplicades com les de congressos i esdeveniments o publicitat que tenen a veure en
l’activitat i publicitat turística quan hi ha un Patronat de Turisme i una empresa com
Iniciatives Turístiques amb disponibilitat econòmica.
En definitiva es creu que la manera eficient de realitzar els pressupostos seria
analitzar les despeses d’anys anterior, anar partida per partida i ajustar-ho al màxim.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per agrair que s’hage llegit els pressuposts i respecte a
l’apreciació de que l’Ajuntament es gasta els diners en realitzar gràfics, dir-li que es
tracta de 4 A3 impresos en paper reciclat, considerant aquest un cost molt inferior al
cost de les fotocòpies que el seu company té costum de fer.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa per en primer lloc demanar que es retire aquesta
al·lusió en to despectiu que s’ha fet d’un membre del Grup Municipal Popular, i en
segon lloc demanar també que en els plenaris de l’Ajuntament de Morella no es
realitzen més al·lusions personals.
A lo que li respon el Sr. Bordàs dient que si li ha molestat el comentari fet, aquest se
retire immediatament, sols era una broma al seu comentari del gasto que li suposa a
l’Ajuntament la realització de 4 fotocòpies, demanant també que tots els regidors que
han fet al·lusions personals, molt dures, en este plenari les retiraren igualment.
Seguint parlant dels pressupostos, no es pot assumir que diga que s’han pujat els
impostos; els 84.000 euros del capítol d’ingressos per impostos directes, als que ha fet
al·lusió i que suposa un 7,2% més que l’any passat, té a veure en l’increment en l’IBI
d’urbana, increment degut primerament al tenir en compte les quantitats ingressades
en 2012 segons el padró d’urbana, quantitat superior a la pressupostada en el seu dia,
i en segon lloc pel preu que s’ha marcat des del Govern Central, recordant que aquest
govern és del Partit Popular.
Pel que fa al 70%, no es diu que es gaste en serveis socials sinó en benestar social,
que és molt diferent, i inclou els serveis que present els treballadors de l’Ajuntament a
tots els ciutadans.
Tampoc és cert el que han dit de que la inversió real ha disminuït. S’ha de tenir en
compte que el pressupost de l’any 2012 incloïa partides tant importants com la de
Torre Font Vella i els Camins del Sènia, partides a les que es va tenir que fer una
modificació després de que el Govern no destinara diners per a aquestes obres.
També hi ha que tenir en compte que el pressupost definitiu de l’any 2012 és la suma
de les partides inicials més les modificacions realitzades a lo llarg de l’any.
Quan es diu que l’Ajuntament de Morella sols destina 8.000 euros per als POYS de
Xiva, Ortells, La Pobleta, tampoc és cert, ja que també s’ha realitzat el pla
d’infraestructures, s’ha posat una partida per a la xarxa de museu, castell i muralles, i
una altra per a unes obres en l’Alameda.
Per tant i tenint en compte tot açò es pot veure que la inversió real ha augmentat en
un 32% i no ha disminuït com s’ha dit.
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Pel que fa al gasto del telèfon s’ha de tenir en compte que a banda del gasto dels
propis telèfons hi ha altres gastos necessaris, com les ADSL, la guifi o les càmeres de
vigilància.
En quan al funcionament del Centre de Dia és l’Ajuntament qui recapta els diners de la
Generalitat i dels usuaris i ho passa a CISE per a la seva gestió, per tant hi ha unes
partides d’ingressos i unes de gastos, però encara així l’Ajuntament té de posar uns
diners per a la realització d’una sèrie d’activitats complementaries, com són els tallers
de memòria, servei de fisioterapeuta, menjador i altres.
I pel que fa a la partida del personal de la Llei de la Dependència, dir que a l’igual que
no hi ha despeses de personal tampoc hi ha partida d’ingressos per part de la
Generalitat.
I per finalitzar dir que si que hi ha una partida que ha augmentat i molt, i aquesta ha
estat la de despeses financeres, ja que en eixa partida estan inclosos els quasi
100.000 euros que tots els morellans tindrem que pagar pel Pla de Pagament a
Proveïdors i per la mala gestió del Govern.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que, com a benestar social s’entén, educació,
sanitat, gent gran, Centre de Dia, ajudes al tercer món, ajudes als llibres de text,
ajudes a universitaris (2.000 euros), ajudes a la gent gran (3.000 euros), però no
l’assegurança de responsabilitat civil, el manteniment dels vehicles, festes o caseta de
subproductes i altres qüestions que poc a veure en benestar social.
Pel que fa al Pla de pagament a proveïdors des del primer moment es sabia que no
era gratuït i que tenia un cost, però no es tractava d’una imposició legal sinó que es va
acollir qui va voler i aquest Ajuntament com que volia pagar als proveïdors i als
treballadors, encara que en quinze dies de retard com ha passat l’últim més, si que es
va acollir al mateix.
Respecte a les inversions reals dir, que tal i com ve passant des de fa anys, sols es
fan actuacions si vénen pagades des de fora, sent bo que es feren més coses ja que
en primer lloc seria bo per al poble i en segon lloc perquè es generaria activitat i la
gent que treballa a Morella podria realitzar les obres.
Pel que fa al Centre de Dia es considera molt bo que tingue moltes activitats per la
gent gran, però a l’hora de veure reflectits els números al pressupost aquestos no
quadren, les xifres del pressupost de l’Ajuntament de Morella no coincideix amb les
xifres del pressupost de CISE pel mateix concepte.
També hi ha partides com la del Sexenni que tenen este any més pressupostat que
l’any passat, esperant que no es tarde sis anys en pagar totes les despeses
ocasionades pel Sexenni.
Per tant per totes estes qüestions no es pot aprovar un pressupost en el qual les xifres
no quadren i que es considera que no ha estat realitzats de forma correcta.
Pren la paraula el Sr. Bordàs per dir que respecte a les qüestions incloses en benestar
social a les que ha fet referència, més bé es tracta de serveis socials i es clar que
estan incloses, com també ho està la teleassistència que la Diputació no vol pagar.
Però també temes tant importants com l’esport, les festes i la cultura es consideren
benestar social, ja que és un benestar per a tots els ciutadans.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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En un altre punt Vostè diu que es fa poca inversió real, dir que es fa la que es pot en
cada moment i ja que tenen costum de mirar el que fan altres, busquen quines
inversions reals fan altres ajuntaments, la Diputació, la Generalitat o el Govern
Central.
Pel que fa a la partida del Centre de Dia, tornar a repetir que es tracta d’un pressupost
i d’una previsió, per tant el que s’ha de veure és el que realment es gastarà d’aquesta
partida.
En quan al tema del Sexenni el que s’ha pressupostat per a l’any 2013 es lo necessari
per poder pagar aquest any totes les despeses; si al final es pot fer així, seria la
primera vegada que l’any següent a la celebració del Sexenni se pagen totes les
factures.
Per finalitzar dir que aquestos pressupostos, encara que no són els que ens haguera
agradat presentar, són, degut a la realitat, els que s’han tingut que presentar.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per agrair totes les intervencions, remarcant que cap
intervenció tenia com objectiu faltar el respecte a ningú.
Tal i com ja s’ha dit, aquest és un dels plens més importants de l’any; ple en el que
s’estan aprovant els pressupostos que marcaran les línies generals que ens marcaran
el proper any.
Sent la data que és s’esperava l’al·lusió feta a la innocentada, però en cap moment els
pressupostos que es presenten es tracten d’una innocentada sinó d’un esforç i un
treball, més important que altres anys degut a la situació econòmica que s’està vivint,
realitzat tant per l’equip de govern com del personal tècnic.
Per a la realització d’aquest pressupost s’ha analitzat partida per partida marcant-se
com a objectius i prioritats, reduir tot el possible les despeses corrents no prioritàries,
fer una millor gestió, canviar contactes de serveis que no afecten als serveis que es
presta als veïns, mantenir els llocs de treball i enfortir els serveis i el suport a les
famílies en temes com educació, sanitat, aplicació de la Llei de la Dependència,
Centre de Dia, centre lúdic, escola infantil, banc de llibres, casal jove, club o la
teleassistència després de la retirada de l’ajuda de la Diputació.
Pel que fa a les inversions, està clar que a tots ens agradaria que pugueren ser-ne
més però encara així l’Ajuntament de Morella destina un 9,2% del pressupost, nivell
molt elevat comparat a les inversions que fan altres ajuntaments o en allò que es
destina per part de la Diputació en els Plans Provincials.
Per altra part dir que el que no es pot és donar les culpes a l’equip de govern de les
imposicions que vénen marcades des del Govern de l’Estat i de la Generalitat i que
afecten a tots els nostres veïns.
Es tracta d’un pressupost que es fonamenta en l’estalvi en allò que no és prioritari i en
el suport a les famílies, als joves i als grans que ho necessiten.
Pel que fa a les esmenes presentades pel Partit Popular, en aquestes no es parla ni
de llocs de treball ni de serveis socials i lamentablement reflectixen que no s’estan
defenen els interessos dels morellans.
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L’esmena presentada per crear unes partides de pagament, ja es va explicar tant en la
Comissió Informativa per part de la Sra. Secretària com avui en el Ple per part del
regidor d’Hisenda, la qüestió és que no se sap diferenciar entre pressupost i
tresoreria. Pel que fa al pressupost les partides estan correctament distribuïdes per fer
front a les distintes despeses però el problema és que si no arriben els diners no hi ha
tresoreria per poder realitzar els pagaments.
Pel que fa a la presentació de l’esmena referent a l’Hotel Cardenal Ram el que s’està
demostrant és que Vostès estan fent el joc polític als seus de Castelló, no volent que
es solucione. El compromís adquirit va ser de col·laboració dels tècnics municipals en
els tècnics de la Diputació per buscar una solució, no presentant-se fins al moment
cap projecte o millora a fer en aquest accés, obres, que per altra part, la Diputació va
dir que es farien càrrec.
Respecte al tema de la Fàbrica Giner, aquest sempre ha estat una qüestió prioritària
per aquest ajuntament com també és una prioritat que els equips de futbol, i els
xiquets i xiquetes pugen utilitzar les seves instal·lacions i repetint les paraules del Grup
Municipal Popular, és una vergonya que no es puga jugar en aquest camp de futbol;
però la raó per la que els xiquets no poden jugar en aquest camp de futbol és perquè
els seus responsables, la Fundació Blasc d’Alagó, no els dóna permís per a la seva
utilització.
També dir que no hi ha cap problema en crear una partida pressupostària per la
Fàbrica Giner, es dotarà d’1 euro inicial, augmentant-la una vegada hi hage una
proposta ferma damunt la taula.
Per tant en aquestos pressupostos rigorosos i amb unes prioritats clares, com són,
mantenir els llocs de treball, mantenir i donar tots els serveis possibles, donar suport a
iniciatives i projectes per Morella i donar suport a les famílies i associacions recolzant
el benestar de tots els veïns de Morella.
I després de deliberar per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del
Grup Popular el Ple acorda:
PRIMER. Aprovar provisionalment el Pressupost General Ordinari de l’Ajuntament de
Morella, així com els pressuposts del Patronat de Turisme, Patronat Escola Municipal
de Música, Fundació Sexennis de Morella, Centre Integrat de Serveis EconòmicsInprotint, 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 2012,
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.................................................. 910.210 euros
Capítol II- Despeses corrents en bens i serveis........................ 1.034.225 euros
Capítol III- Despeses financers..................................................... 118.100 euros
Capítol IV- Transferències corrents.............................................. 392.500 euros
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A.2.- Operacions De Capital
Capítol Vi.- Inversions Reals........................................................ 255.315 Euros
Capítol Vii.- Transferències De Capital................................................... 0 Euros
B.- Operacions Financeres
Capítol VIII- Actius Financers................................................................... 0 Euros
Capítol IX- Passius Financers........................................................ 88.350 Euros
Total del Pressupost de Gastos................................................ 2.798.700 Euros
- Estat d’Ingressos
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
Capítol I- Imposts Directes........................................................ 1.256.400 Euros
Capítol II- Imposts Indirectes........................................................ 100.000 Euros
Capítol III.- Taxes, Preus Públics I Altres Ingressos.................... 572.300 Euros
Capítol IV- Transferències Corrents............................................ 658.500 Euros
Capítol V.- Ingressos Patrimonials................................................. 78.500 Euros
A.2.- Operacions De Capital
Capítol VI- Alienació D’inversions Reals................................................. 0 Euros
Capítol VII- Transferències Capital............................................... 133.000 Euros
B.- Operacions Financeres
Capítol VIII- Actius Financers.................................................................. 0 Euros
Capítol IX- Passius Financers................................................................. 0 Euros
Total Pressupost d’Ingressos................................................... 2.798.700 Euros
PATRONAT DE TURISME
- Estat de Gastos
A.- Operacions no Financeres
A.1.- Operacions Corrents
Capítol I- Gastos de Personal................................................................. 0 Euros
Capítol II- Gastos de Bens Corrents i Serveis............................... 25.415 Euros
Capítol III- Gastos Financers............................................................ 1.185 Euros
Capítol IV- Transferències Corrents........................................................ 0 Euros
A.2.- Operacions De Capital
Capítol VI- Inversions Reals.................................................................... 0 Euros
Capítol VII- Transferències de Capital..................................................... 0 Euros
B.- Operacions Financeres
Capítol VIII- Actius Financers................................................................... 0 Euros
Capítol IX- Passius Financers................................................................. 0 Euros
Total del Pressupost de Gastos..................................................... 26.600 Euros
- Estat d' Ingressos
A.- Operacions no Financeres
A.1.- Operacions Corrents
Capítol I- Imposts Directes...................................................................... 0 Euros
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Capítol II- Imposts Indirectes................................................................... 0 Euros
Capítol III- Taxes, Preus Públics I Altres Ingressos................................ 0 Euros
Capítol IV- Transferències Corrents.............................................. 26.600 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........................................................ 26.600 Euros
PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
- Estat de Gastos
A.- Operacions no financeres
A.1.- Operacions Corrents
Capítol I- Gastos de Personal........................................................ 51.893 Euros
Capítol II- Gastos de Bens Corrents i Serveis................................. 3.091 Euros
Capítol III- Gastos Financers............................................................... 426 Euros
Capítol IV- Transferències Corrents........................................................ 0 Euros
A.2.- Operacions de Capital
Capítol VI- Inversions Reals.................................................................... 0 Euros
Capítol VII- Transferències de Capital..................................................... 0 Euros
B.- Operacions Financeres
Capítol VIII- Actius Financers................................................................... 0 Euros
Capítol IX- Passius Financers................................................................. 0 Euros
Total del Pressupost de Gastos..................................................... 55.410 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....................... 19.460 Euros
Capítol IV- Transferències Corrents.............................................. 35.950 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........................................................ 55.410 Euros
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FUNDACIÓ SEXENNIS DE MORELLA
- 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............................... 87.343 Euros
Capítol III- Gastos Financers............................................................ 1.257 Euros
Capítol IV- Transferències Corrents........................................................ 0 Euros
A.2.- Operacions De Capital
Capítol VI- Inversions Reals.................................................................... 0 Euros
Capítol VII- Transferències de Capital..................................................... 0 Euros
B.- Operacions Financeres
Capítol VIII- Actius Financers................................................................... 0 Euros
Capítol IX- Passius Financers................................................................. 0 Euros
Total del Pressupost de Gastos..................................................... 88.600 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................................ 0 Euros
Capítol IV- Transferències Corrents.............................................. 88.600 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....................................................... 88.600 Euros
GRUPO CISE SPE S.A.-INPROTINT, CARNS DE MORELLA S.L., PROMOCIÓ
D’ENERGIES RENOVABLES DE MORELLA S.L., INICITIAVES TURISTIQUES
MORELLA S.L., CENTRE FORMATIU MORELLA S.L.
CISE SPE S.A. - INPROTINT
A) Estat de Gastos
Reparacions i conservació........................................................ 25.000,00 euros
Serveis Professionals Independents......................................... 16.000,00 euros
Assegurances............................................................................ 12.000,00 euros
Publicitat...................................................................................... 3.000,00 euros
Subministres.............................................................................. 25.000,00 euros
Materials i serveis d’obra........................................................... 70.000,00 euros
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Tributs.......................................................................................... 3.000,00 euros
Personal................................................................................... 273.900,00 euros
Despeses financers.................................................................. 40.000,00 euros
Dotació Amortització................................................................. 73.000,00 euros
Despeses Centre de Dia......................................................... 141.000,00 euros
Benefici..................................................................................... -28.200,00 euros
Total del Pressupost De Gastos............................................. 653.700,00 euros
B) Estat d’Ingressos
Ingressos gestió i explotació Centre Jaume I............................ 57.000,00 euros
Arrendaments............................................................................ 45.000,00 euros
Serveis d’administració............................................................... 7.200,00 euros
Servei aparcament Alameda..................................................... 41.000,00 euros
Servei Piscina Municipal.............................................................. 8.500,00 euros
Ingressos obres Brigada......................................................... 225.000,00 euros
Serveis Taxi............................................................................... 30.000,00 euros
Subvenció trasllades al resultat................................................. 10.000,00 euros
Ingressos gestió Centre de Dia............................................... 125.000,00 euros
Explotació serveis socials......................................................... 30.000,00 euros
Ingressos Espai Firal................................................................. 20.000,00 euros
Ingressos per serveis informàtics i de disseny......................... 10.000,00 euros
Dividendos empreses del grup.................................................. 15.000,00 euros
Altres ingressos......................................................................... 30.000,00 euros
Total Pressupost d’Ingressos.................................................. 653.700,00 euros
CARNS DE MORELLA S.L.
A) Estat de Gastos
Compra d’animals................................................................... 225.000,00 euros
Amortitzacions........................................................................... 62.933,00 euros
Despeses financers.................................................................. 35.000,00 euros
Despeses de personal.............................................................. 40.000,00 euros
Assegurances.............................................................................. 2.200,00 euros
Tributs i publicitat......................................................................... 5.000,00 euros
Subministres.............................................................................. 12.000,00 euros
Reparacions................................................................................ 2.000,00 euros
Altres serveis............................................................................... 1.500,00 euros
Benefici........................................................................................ 2.041,00 euros
Total del Pressupost de Gastos.............................................. 387.674,00 euros
B) Estat d’Ingressos
Ingressos per venda de canals i maquil.................................. 300.000,00 euros
Ingressos sala despecejament................................................. 80.000,00 euros
Subv. Imputades a rtat................................................................. 7.674,00 euros
Total Pressupost d’Ingressos.................................................. 387.674,00 euros
PROMOCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES DE MORELLA S.L.
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A) Estat de Gastos
Despeses de manteniment i sistema de seguretat.................. 20.000,00 euros
Despeses de reparacions........................................................... 7.500,00 euros
Assegurances............................................................................ 12.000,00 euros
Arrendament de terrenys........................................................... 28.500,00 euros
Serveis prof. Independents.......................................................... 7.200,00 euros
Despeses personal vigilància.................................................... 15.212.76 euros
Subministraments....................................................................... 9.200,00 euros
Taxes........................................................................................... 1.000,00 euros
Altres gastos................................................................................ 4.500,00 euros
Benefici...................................................................................... 31.887,24 euros
Total del Pressupost de Gastos.............................................. 137.000,00 euros
B) Estat d’Ingressos
Ingressos per gestió del parc solar......................................... 137.000,00 euros
Total Pressupost d’Ingressos.................................................. 137.000,00 euros
INICIATIVES TURÍSTIQUES MORELLA S.L.
A) Estat de Gastos
Reparació i conservació........................................................................ 3.000,00
Serveis de professionals independents.................................................... 350,00
Compra d’altres aprovisionaments........................................................... 700,00
Assegurances........................................................................................ 4.000,00
Publicitat................................................................................................. 5.500,00
Subministres.......................................................................................... 9.000,00
Compra de mercaderies........................................................................ 2.500,00
Tributs....................................................................................................... 500,00
Personal............................................................................................... 49.875,00
Despeses financeres............................................................................. 5.900,00
Dotació amortització............................................................................ 17.000,00
Altres Despeses.................................................................................... 3.000,00
Benefici................................................................................................ -6.648,00
Total del Pressupost de Gastos.......................................................... 94.677,00
B) Estat d’Ingressos
Serveis Turisme Rural......................................................................... 55.000,00
Vendes Oficina Turisme........................................................................ 7.000,00
Serveis de Turisme Actiu..................................................................... 15.000,00
Serveis de Central de Reserves i Congressos................................... 14.000,00
Altres Ingressos..................................................................................... 3.500,00
Subvenció traslladada a resultat............................................................... 177,00
Total Pressupost d’Ingressos.............................................................. 94.677,00
CENTRE FORMATIU MORELLA S.L.
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C) Estat de Gastos
Personal............................................................................................... 21.697,90
Altres despeses..................................................................................... 1.300,00
Benefici.................................................................................................. 1.502,10
Total del Pressupost de Gastos.......................................................... 24.500,00
D) Estat d’Ingressos
Serveis de Formació............................................................................ 22.000,00
Altres ingressos..................................................................................... 2.500,00
Total Pressupost d’Ingressos.............................................................. 24.500,00
SEGON. Aprovar la plantilla de personal que compose la relació de llocs de treball que
consta en l’expedient.
TERCER. Aprovar igualment les bases d’execució del pressupost.
QUART. Que el pressupost aprovat inicialment s’expose al públic per un plaç de
quinze dies hàbils en el tauló d’anuncis de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la
Província.
En el cas de que no es presenten reclamacions en el referit plaç, el pressupost, la
plantilla de personal i les bases de execució es consideraran aprovades definitivament
segons el que s’estableix en l’article 446.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril procedint-se a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i a la seva
remissió a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma segons disposen els
articles 127 i 453.1 del Reial Decret Legislatiu mencionat.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les dinou hores, de la que s’estén
la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent llibre, de tot el
que com a Secretària certifique.
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