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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 29 DE DESEMBRE DE 2009
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
En Ernesto Blanch Marín
Na Isabel Sangüesa Carbó

En la ciutat de Morella sent les vint
hores, del dia vint-i-nou de desembre de
dos mil nou, 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, PRESSUPOST GENERAL ORDINARI 2010.- 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 2010.
La Sra. García regidora d’Hisenda fa una exposició detallada del pressupost general
ordinari 2010 que és com segueix:
Aquest any, des de l’Ajuntament, en tot moment s’ha intentat elaborar un pressupost
realista i coherent amb la situació econòmica per la que estem passant.
La nostra voluntat, en tot moment ha segut de continuar amb l’acció de govern que
ens caracteritza, i que és la que prioritza, sobretot a les persones, la que lluita pel
benestar dels morellans, tot sense deixar de banda el progrés, i aquest any
especialment la cura pel medi ambient.
Aquest pressupost, promou la política social i incentiva la economia local duent a
terme nous projectes i inversions, que a la vegada impulsen la creació de llocs de
treball. Anem a intentar mantindre la situació de plena ocupació que s’ha aconseguit
durant el transcurs d’aquest any que finalitza.
El més important per a nosaltres és que Morella siga una ciutat amb futur.
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El pressupost de l’Ajuntament per a 2010 ascendeix a 3.415.003,00 €, que suposa
una disminució sobre el pressupost del 2.009 de uns 188.647,00 €.
No obstant, cal recordar, que per al pressupost del 2009 malgrat els mals moments
econòmics que ja estem vivint, es van incrementar els ingressos respecte al 2008 en
315.575,00 €, per tant, si comparem el pressupost del 2010 en el de fa dos anys,
encara ha augmentat en 126.928,00 €.
Aquest any, és cert que el pressupost es redueix, tenim menys ingressos, pels motius
que es reflexen a continuació, però l’acció de Govern i la inversió es mantindrà en els
mateixos nivells que fins ara, o inclús s’incrementarà, per la utilització d’altres
ferramentes de finançament, com ara subvencions que no s’inclouen en els
pressupostos i mitjançant l’empresa municipal que treballa pel desenvolupament de la
ciutat.
INGRESSOS
En primer lloc, remarcar la voluntat política que té l’Ajuntament de basar-se en la
congelació dels impostos per que a pesar de que els ingressos ordinaris es veuen
reduïts, en cap moment ens hem plantejat la possibilitat d’incrementar els impostos
per a executar la nostra acció de Govern, sinó que ens hem esforçat per a aconseguir
altres vies de finançament i per utilitzar noves ferramentes de treball.
Respecte a la part pressupostària dels ingressos, cal remarcar les següents
incidències:
1.- Quasi el total de la disminució d’ingressos pressupostaris respecte als de l’any
anterior, ve donada per la reducció de l’activitat en el sector de la construcció.
S’executen menys obres, pel que es demanen menys llicències i es cobren menys
taxes.
2.- També han disminuït algunes partides d’ingressos que fan referència a línies de
subvencions que les diverses Conselleries traïen anualment per a esdeveniments
culturals i altres, especialment una subvenció que teníem per a la Guarderia Infantil, i
que aquest any que ve no disposarem d’ella.
No obstant, la guarderia infantil gratuïta continuarà funcionant en tota normalitat,
perquè el més important és poder donar aquest servei a les famílies.
3.- En el que respecta a les principals fonts d’ingressos, a banda de les recaptacions
d’impostos, tenim que fer referència al Fons Nacional, que per al 2010 és de
530.000,00 €, i representa per al nostre pressupost un 15% del total.
Per això aprofitem, com ja venim fent els darrers anys, per a fer una crida a la
Generalitat de la necessitat que tenim de la existència d’un fons autonòmic de
cooperació local.
DESPESES I INVERSIONS
A l’hora d’ assignar el pressupost a les despeses pertinents, s’han tingut en compte 3
aspectes fonamentals per a poder assolir el nostre propòsit, prioritzar la política social,
intentar aconseguir un urbanisme de qualitat, aquest any, invertint especialment en el
medi ambient i donar una empenta al creixement econòmic de la ciutat.
Al voltant d’un 70% del nostre pressupost està destinat a la POLÍTICA SOCIAL, és a
dir, a realitzar accions per aconseguir la millora de la qualitat de vida dels nostres
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veïns. Són despeses que tenen a veure amb la sanitat, serveis socials, educació,
vivenda, urbanisme...
Per exemple, despeses relacionades en la gratuïtat de l’escola infantil, en el Centre de
Dia, que dins d’aquest 2010 estarà funcionant al 100%, en l’aplicació de la llei de la
dependència, en les ajudes per a joves, estudiants i famílies, en les ajudes a
associacions municipals culturals i esportives (dutes a terme mitjançant la revisió de
convenis), etc...
Totes aquestes actuacions promouen l’increment de la qualitat de vida dels nostres
veïns, així és com s’intenta prioritzar la política social.
Aquest any, una de les inversions importants que s’han pressupostat, concretament
en l’àrea d’esports, és la construcció d’un rocòdrom al Centre Lúdic i Esportiu Jaume I,
donat per l’execució de la 1ª fase del Pla d’Esports.
Per a contribuir a incrementar el benestar dels morellans, hi ha que aconseguir una
bona QUALITAT URBANA. Per aquest fet a banda de les despeses corrents per a dur
a terme el manteniment de les nostres infraestructures públiques, tenim que destacar
com a inversions incloses en el nostre pressupost:
-

El Pla de camins rurals dut a terme per la Mancomunitat de la Taula del
Sénia, al qual nosaltres aportem un 14%, però s’invertiran quasi 300.000,00 €.
La part del camí de Xiva-Ortells que queda per executar, que són
63.700,00 €, ja que la major part s’ha inclòs en l’actual pressupost per una
subvenció que ha vingut donada ara a darrers d’any.

I per suposat es continuaran arreglant carrers mitjançant els Plans Provincials, tant a
Morella com a Xiva, Ortells i La Pobleta.
També hi ha que destacar la promoció del benestar social, apostant per les noves
tecnologies, per això destinem al voltant d’un 5% a aquesta finalitat. En aquestes
partides es reflexa la implantació de la xarxa Wifi, que permetrà tindre accés a Internet
a molt baix cost a tots els morellans. I d’altra banda amb la modernització de la nostra
administració, ja que és important que puguem prestar el millor servei possible als
ciutadans, i l’agilitat i la eficiència, ara per ara, està lligada a una administració
electrònica.
Finalment, per aconseguir el nostre 3er propòsit, el CREIXEMENT ECONÒMIC
LOCAL, s’està treballant 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 la promoció i creació de llocs de treball.
Alguns dels projectes més destacats són la finalització i posada en marxa del nou
escorxador, i l’equipament de cuina i equip de megafonia al nou espai firal, a banda,
de l’acondicionament de part de la 2ª Alameda, actuació que ens permetrà seguir
posant el valor el nostre patrimoni mediambiental.
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, 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, etc.
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Com a conclusió, sols remarcar que aquest és un pressupost basat en l’austeritat,
ajustat a la realitat i a les necessitats de la nostra ciutat.
ACCIÓ DE GOVERN 2010
Atenent l’actual escenari, el govern local vol sumar creativitat, innovació i coratge per
tal d’impulsar l’economia de la nostra societat aprofitant tots els recursos i, així,
propiciar una acció de govern a Morella durant el 2010 potent, sòlida i eficient.
El pressupost de l’Ajuntament, així com dels organismes autònoms, de les empreses
municipals que hem creat per la promoció econòmica i dels plans d’incentius
extraordinaris propiciats per altres administracions són els instruments que tenim a
l’abast per intervenir en la consecució dels objectius del projecte morellà de progrés i
benestar.
Dintre dels pressuposts municipals estan inclosos els següents projectes : Finalització
projecte façana Ortells, Carrers de Xiva, Rehabilitació Escoles Pobleta – Centre
Social, nou camí rural Xiva – Forcall, rehabilitació Torres de Sant Miquel, instal·lació
rocòdrom CLIEJI, acondicionament Plaça Colon i Blasc d’Alagò, construcció nínxols i
Pla petites infraestructures.
Els projectes a realitzar per part dels organismes autònoms i empreses municipals
són: posada en marxa de l’escorxador, senyalització Castell, renovació integral del
carrer Blasc d’Alagò, creació museu de la ciutat a les Torres de Sant Miquel,
arranjament sender segona Alameda i equipament cuina i megafonia espai firal.
Dintre del Pla Estatal 2010 ens trobem amb el Centre d’Educació Permanent d’Adults i
remodelació Biblioteca i Centre Jove, implementació wifi i modernització administració
municipal i millora energètica C.P. Mare de Déu de Vallivana i dintre del Pla Confianza
de la Generalitat, Centre de benvinguda de visitants 1ª fase, renovació integral carrer
Sant Julià i projecte geotèrmic Centre Jaume I.
Altres projectes realitzats per l’Estat o altres administracions són: Parador de Turisme,
construcció edifici CEDES, Casa Quarter Guàrdia Civil i camins Carcellera i Tous.
Les inversions que acabem d’enumerar sumen més de 6.000.000,00 €, 1.000.000.000
de les antigues pessetes.
I a més, tenim que afegir altres actuacions que es duran a terme durant aquest any
entrant i que són fonamentals per aconseguir els eixos fonamentals de la nostra acció
municipal, basada en incentivar l’ocupació des de tots els àmbits possibles, consolidar
i avançar en les polítiques socials, i aquest any especialment, en recuperar la iniciativa
mediambiental.
També hi ha altres actuacions que es posaran en marxa aquest any com són: el
desplegament del Pla Estratègic de Turisme, la posada en marxa del Pla d’acció
comercial, l’explotació del Parc Solar, l’electrificació rural, la construcció de l’Abocador
d’Inerts i l’Ecoparc, la rehabilitació i dinamització de l’edifici “Colomer-Zurita”, la
posada en marxa del projecte “Morella Zero Residus”, l’Acondicionament de l’Alameda
i la posada en funcionament del Centre de Dia en Ple Rendiment, etc…
I com a grans infraestructures nomenar les actuacions a la N-232, pel que fa al “Tram
La Torreta-Morella sud” i al “Projecte Pont de la Bota-La Torreta”
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Concloent, es pot afirmar, que a pesar de que el Pressupost per al 2010 es veu
lleugerament reduït, la inversió i l’activitat en el nostre poble serà de les més
importants que tindrem en molt de temps.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que el tema dels pressuposts és un
dels temes més importants que es tracta durant l’any i se valora molt el treball fet per
la seva elaboració i més encara en un temps de crisis com l’actual.
Però davant esta situació de crisis s’entén que s’ha de minimitzar al màxim el gasto
corrent i després d’estudiar els pressuposts es volen comentar diversos temes:
En el cas de personal i bens corrents s’està gastant el 62% del pressupost. És
evident que el personal és necessari i no es pot reduir, però si que es pot reduir els
gastos corrents i no ha segut així ja que el tant per cent és el mateix que l’any 2009,
quedant demostrat que l’austeritat no és una de les virtuts d’aquest pressupost.
Respecte a les inversions, es parla de dos tipus, les inversions de l’ajuntament i les
inversions d’altres administracions, com que la majoria d’accions vénen
subvencionades el que realment suposa inversions reals de l’ajuntament és un 8%.
Si parlem d’actuacions concretes, és important que es faça l’actuació prevista en les
Torres de Sant Miquel però hi ha d’altres que es consideren més urgents degut al seu
estat de deterioro, com és el cas de la Torre de la Font i de la Torre Redona.
Una altra reivindicació del Grup Municipal Popular és que el que s’obté pel preu de les
entrades del Castell i Museus es reinverteixque en el monument i les muralles i no és
així, sinó que tot s’ho menge els gastos i no les inversions.
Quan es parla de que l’inversió en gasto social és del 70% del total no es creu que tot
el que s’inclou en aquest apartat siga realment gasto social, com és el cas del Centro
de Dia, per que el total del gasto se pague en la subvenció de la Generalitat i en el
que paguen els usuaris per lo que no suposa cap gasto per a l’Ajuntament.
Per lo tant aquests pressuposts es consideren millorables augmentant les inversions i
disminuint els gastos.
A lo que li respon la Sra. Garcia dient que respecte al tema de la rehabilitació de les
torres com que no hi ha pressupost per a totes s’ha triat l’actuació en la coberta de les
Torres de Sant Miquel degut al seu estat i es realitzarà amb una subvenció de
Ruralter. També dir que per les actuacions que puguen sorgir d’urgència es dispose
de la partida de petites infraestructures.
Quan es parla de reduir gastos el que es vol saber d’on considera el Grup Municipal
Popular que és possible reduir-los.
La minimització en els gastos corrents a la que s’ha fet referència sí que s’ha produït
ja que el gasto de personal s’ha reduït en un 5% i els gastos del capítol 2 en un 8%, i
es considera que no es pot reduir més si se vol continuar donant els serveis que vol
donar aquest ajuntament.
Respecte al 70% del gasto social sí que és veritat que el 62% és de gastos de
personal i gastos corrents, però hi ha que dir que el personal de manteniment,
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guarderia, ... gastos calefacció, llum, ..., són gastos per mantenir un gasto social i
donar un benestar a la població.
Per altra part quan es parla de les obres del Quarter de la Guàrdia Civil i Parador es
tracta d’accions que s’han impulsat des de l’equip de govern i s’ha donat compte
d’elles dintre de l’acció de govern, no dins del pressupost.
Respecte al tema dels ingressos del Castell sí que se destinen a aquest, no a
inversions però sí a manteniment, personal, difusió.... Per altra part si dintre de l’any
es puguera disposar de l’1% cultural s’invertirà integrament en el Castell.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que si l’obra en les Torres de Sant Miquel és per
a la coberta es considera adient i necessari, però hi ha obres urgents que s’haurien de
contemplar en el pressupost ja que els 90.000 euros de la partida de petites
infraestructures no done per a realitzar totes les obres que des del Grup Municipal
Popular es consideren urgents (Nevera medieval, Torre Redona, Torre de la Font,
bades en la Muralla o els llavadors).
S’ha dit que els impostos no s’han augmentat i en el pressupost es veu que se recapte
més, per lo que ens done a preguntar-nos a que és degut i done a pensar que es
tracta d’una pujada encoberta d’impostos i sí és així i augmente la recaptació
d’impostos es podria fer que s’augmentara el gasto en les inversions.
A lo que li respon la Sra. Garcia qui vol dir que respecte a la pujada dels impostos ve
donada per la recaptació de la basura, import que ve marcat per la Diputació.
Responent-li el Sr. Sangüesa que no aquesta resposta no li val ja que s’està parlant
de impostos directes i no de taxes com és el cas de les basures.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que evidentment els pressupostos podent tenir
diferents lectures, per que cada equip de govern té unes prioritats i una manera
d’entendre l’acció de govern. Si governara el Partit Popular segurament i tal i com ho
fa en altres llocs, no hi hauria una política social com la que hi ha en este ajuntament
en este moment, no hi hauria una Escola Infantil gratuïta, no hi hauria un Centre de
Dia...
Per lo que respecte a les inversions encara que no estan finançades des d’aquest
ajuntament sí que son fruit de l’acció de govern i de l’acció administrativa d’aquest
ajuntament, per lo que en primer lloc felicitar tant a la Interventora Pilar, a la regidora
Sandra, al conjunt de l’equip de govern i al conjunt dels treballadors de l’ajuntament
per fer possible que l’any que ve a Morella hi hage una inversió de més de mil milions
de pessetes. I si açò es fa bàsicament en recursos que vénen d’altres administracions
el que tindria que fer el Grup Municipal Popular és felicitar a l’equip de govern per ser
capaços d’aconseguir uns d’ingressos molt importants sense que als ciutadans de
Morella els supose cap despesa. També quan des del Grup Municipal Popular es
proposa augmentar les inversions seria important saber quines són les propostes
concretes per poder fer-ho sense disposar de més ingressos.
Sobre el que es té de reflexionar és sobre el grau d’eficiència, que es calcula en funció
del que és la despesa i el que és el resultat, i l’eficiència és altíssima.
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Este any estem davant de l’acció de govern més important que ha hi hagut en la
història estem davant d’una inversió excepcional, i que no és fruit de la casualitat, sinó
del treball portat a cap durant molts anys, i de molt de temps de dedicació.
Tal i com ha dit la Regidora d’Hisenda l’acció de govern d’aquest ajuntament està
basada en 5 accions, la primera és el pressupost (que fa possible el conjunt de l’acció
de govern, que inclou tant l’acció política com l’administrativa), la segona són les
empreses públiques creades per a la promoció pública (gràcies a les quals s’han
pogut fer algunes actuacions que d’una altra manera no s’hagueren pogut fer), la
tercera és el Plan E, el quart el Pla de la Generalitat i el cinquè són les inversions
d’altres administracions i de l’estat. Per tant l’arquitectura de l’acció de govern són
aquests 5 eixos dels quals el pressupost sols serveix de motor de tota l’acció de
govern.
I si tenim un problema com és l’estat en la tresoreria aquest està vinculat al deute de
la Generalitat i altres empreses amb aquest ajuntament i que s’intenta combatre amb
operacions de tresoreria i ajustant-se al màxim.
Però quan es parla de reduir les despeses de manteniment no es poden reduir si no
es redueix el gasto social, podem reduir gastos en l’escola infantil, que ens suposa un
gasto de 80.000 euros, però com?, llevant professors?; podem reduir personal de
neteja, podem reduir en el gasto de manteniment de l’escola llar i de l’escola ja que
suposa un gasto de 150.000 euros, i està clar que tot és despesa corrent però una
despesa molt necessària per poder fer una bona política social.
El Centre de Dia, es tracta d’un servei que a hores d’ara no disposa cap municipi de
3.000 habitants i que ens ha costat molt d’esforç, molt treball polític i administratiu per
que puga estar en funcionalment.
I amb tot açò el que és evident és l’acció política i l’acció de govern no està sols
vinculat al pressupost. Per tant hem d’estar contents d’aquest pressupost, amb tres
grans objectius, treball i ocupació, benestar i polítiques socials avançades amb serveis
públics de qualitat i la qüestió medioambiental.
Per altra part quan es parla de ingressos ens decepcione que no s’hage fet cap
aportació per part del Grup Municipal Popular de com poder incrementar-los així com
que no s’hage fet referència a l’actitud sectària del Grup Leader que ens ha marginat
d’una manera absoluta en el projecte del matadero, no donant cap ajuda a este
projecte que compleix amb els objectius prioritaris de aquesta iniciativa europea
(creixement endogen i industria agroalimentària), i que també ha reduït al mínim
l’ajuda de les Torres de Sant Miquel, fet este últim que esperem rectifiquen.
Per acabar dir que afirmar que aquest pressupost que suposarà poder desenvolupar
una acció de govern de més de 6 milions d’euros, més de 2.000 euros per habitant
d’inversió, no genera capacitat d’inversió, es tracta d’una lectura distorsionada de la
realitat i el que sí que és real és que ens trobem davant un gran i ambiciós projecte de
futur per a la nostra ciutat i lo que seria raonable seria que tot el plenari de
l’ajuntament recolzara este projecte.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que davant d’aquestes acusacions és un insult a
la intel·ligència dir que si el Partit Popular governara aquest ajuntament no hi hauria
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guarderia o altres coses i es tracta d’una falta de respecte als ciutadans per
considerar-los sense criteri.
L’exemple del Centre de Dia, hi ha que dir que la major part del gasto ve
subvencionada per la Generalitat governada pel Partit Popular.
També deixar clar que en cap moment ens hem queixat del gasto de personal sinó
que el que diem és que hi ha que reduir en el gasto corrent per lo que es demane que
no s’intente confondre.
Respecte al greu problema de tresoreria, efectivament la Generalitat deu a aquest
ajuntament 800.000 euros però l’ajuntament no sols deu aquesta quantitat, sinó que
també deu uns altres 400.000 euros i no hi ha partida per resoldre aquesta situació,
per lo tant els pressuposts són millorables per aconseguir el ple empleo i el benestar
absolut de tota la ciutadania.
En el tema del Leader, posar-se a estes altures a protestar quan la queixa que va
haver-hi en el Leader I i II va ser precisament la forma de repartiment sent clara
beneficiaria Morella respecte a altres municipis, és una qüestió difícil d’entendre i que
no s’hauria de discutir ací sinó en altres foros.
En definitiva i a mode d’exemple, dir que aquestos pressuposts són el motor que
produeix electricitat i que el combustible que necessite per funcionar val igual o més
que l’energia que produïm per lo que hi ha que millorar. S’ha d’intentar minimitzar ja
que hi ha partides de gastos corrents que es mantenen o augmenten respecte a l’any
2009 per lo que es demostre que l’austeritat en aquestos pressuposts brillen per la
seva absència.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que no s’ha fet cap acusació sinó una constatació,
tant l’escola infantil gratuïta com el Centre de Dia són projectes portats a cap per
aquest equip de govern i que no està en cap municipi governat pel Partit Popular.
Resulta que l’insult a la intel·ligència és intentar dir-li a la gent que es pot reduir gasto
corrent apagant la llum, això sí que és una falta de respecte a la gent ja que saps
perfectament que no hi ha d’altra possibilitat ja que es diu que es pot reduir el gasto
per augmentar la inversió però no se concrete de quina manera. S’hauria de ser valent
i dir clarament quines són les prioritats que té cadascun, però això no es diu, per que
les prioritats del Partit Popular sempre són les mateixes i són destinar menys recursos
a les polítiques socials i de progrés.
El que no es pot permetre és el que s’està dient del Centre de Dia, aquest projecte es
tracta d’una iniciativa d’aquest ajuntament, no ha estat finançada per la Generalitat, la
inversió ha estat de l’Ajuntament, i el que ara aporte la Generalitat no és que ho
estigue finançant sinó que són els diners que la Generalitat reb de l’Estat segons la
Llei de la Dependència.
El que sí que s’agraeix és que s’hage dit que no s’està d’acord en retallar el gasto de
personal i que no se critique la política de personal, ja que es tracta de la primera
vegada que per part d’un portaveu del Grup Municipal Popular es recolze la política
de personal proposada per l’equip de govern.
Pel que fa a les despeses de tresoreria aquestes estan lastrades fonamentalment pels
800.000 euros de deute de la Generalitat, pels impostos que ens deuen les empreses
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2009-12-29 PLE EXTRAORDINARI

9

eòliques i per altres llicències que no s’han cobrat com és el cas del Mudim i que a
banda de no cobrar-la ens ha suposat un gasto al tenir que aprovar el projecte i
canviant el planejament.
Repecte al tema Leader, no es pot creure que el portaveu del Grup Municipal de
“Morella” es queixe que s’hagen fet massa inversions a “Morella”, a qui represente
aquest portaveu a Morella? o a altres? Aclarint també que és completament falç que la
distribució d’aquestes ajudes fore arbitrària, cal recordar que tots els acords tant del
Leader I com de Leader II van ser per unanimitat i en els dos hi havia representació,
concretament 3 representants, del Partit Popular però el que sí que és evident és que
és van presentar més projectes de Morella que d’altres municipis més menuts i amb
menys empreses.
El que sí que és intolerable és que empreses particulars de Morella, per que el
matadero no deixe de ser un conjunt de 100 empresaris de morella implicats en un
projecte, demanen ajuda per portar endavant els seus projectes i no se’ls tinga en
compte. El que no és pot és posar-se del costat d’aquelles persones que han propagat
una mentida.
Per acabar dir que amb aquest motor, aprofitant l’exemple posat pel portaveu del Grup
Popular, reduït tant com s’ha pogut, amb un aparell polític com el que tenim, amb un
projecte polític en idees i amb 30 grans projectes a portat a cap este pròxim any, estar
en contra de estos projectes i de l’avanç de Morella es té d’explicar.
No hi ha cap idea per augmentar els ingressos, no hi ha cap idea de canvi i de
transformació d’aquesta ciutat, i lo únic que es fa es sempre posar entrebancs a una
acció de govern que pretén donar treball, benestar i unes condicions de vida cada
vegada millors per tots els ciutadans.
Acabar esta intervenció agraint als treballadors, funcionaris, Secretària, el seu treball
davant la dificultat que representa poder articular tot açò, i a l’equip de govern per
l’esforç diari i quotidià per que el proper any es puguen invertir eixos 6 milions d’euros.
També agrair als morellans la confiança que tenen en l’equip de govern així com a tots
els creditors per la seva paciència.
I després de deliberar per sis vots a favor del Grup Socialista i tres en contra del Grup
Popular el Ple acorda:
PRIMER.- Aprovar provisionalment el Pressupost General Ordinari de l’Ajuntament de
Morella, així com els pressuposts del Patronat de Turisme, de la Fundació Sexennis
de Morella, del Centre Integrat de Serveis Econòmics, d' Aigües de Morella, i de
l’Escola de Música per a l’exercici 2010, fixant-se els gastos e ingressos en les
quantitats per capítols que s’expressen a continuació:
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT
- ESTAT DE GASTOS
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
CAPÍTOL I.- Gastos de personal .........................................
euros
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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CAPÍTOL II.- Gastos de bens corrents i serveis ..................
euros
CAPÍTOL III.- Gastos financers................................................
euros
CAPÍTOL IV.- Transferències corrents ...................................
euros
A.2.- Operacions de capital
CAPÍTOL VI.- Inversions reals ................................................
euros
CAPÍTOL VII.- Transferències de capital ...............................
euros
B.- Operacions Financeres
CAPÍTOL VIII.- Actius financers ..............................................
euros
CAPÍTOL IX .- Passius financers............................................
euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS ...........................
euros

10

1.066.340
55.000
434.390

700.787
0

0
98.000
3.415.003

- ESTAT D' INGRESSOS
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
CAPÍTOL I.- Imposts directes .................................................
euros
CAPÍTOL II.- Imposts indirectes .............................................
euros
CAPÍTOL III.- Taxes, Preus Públics i altres ingressos ...........
euros
CAPÍTOL IV.- Transferències corrents...................................
euros
CAPÍTOL V.- Ingressos patrimonials .....................................
euros
A.2.- Operacions de capital
CAPÍTOL VI.- Alienació d’Inversions Reals.............................
euros
CAPÍTOL VII.- Transferències Capital ....................................
euros
B.- Operacions Financeres
CAPÍTOL VIII.- Actius Financers .............................................
euros
CAPÍTOL IX.- Passius financers ............................................
euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS ................................
euros

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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PRESSUPOST PATRONAT DE TURISME
- ESTAT DE GASTOS
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
CAPÍTOL I.- Gastos de personal ............................................
euros
CAPÍTOL II.- Gastos de bens corrents i serveis ....................
euros
CAPÍTOL III.- Gastos financers................................................
euros
CAPÍTOL IV.- Transferències corrents ...................................
euros

0
33.600
0
10.500

A.2.- Operacions de capital
CAPÍTOL VI.- Inversions reals ................................................
euros
CAPÍTOL VII.- Transferències de capital ...............................
euros
B.- Operacions Financeres
CAPÍTOL VIII.- Actius financers ..............................................
euros
CAPÍTOL IX .- Passius financers............................................
euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS ...........................
euros

0
0

0
0
44.100

- ESTAT D' INGRESSOS
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
CAPÍTOL I.- Imposts directes .................................................
euros
CAPÍTOL II.- Imposts indirectes .............................................
euros
CAPÍTOL III.- Taxes, Preus Públics i altres ingressos ...........
euros
CAPÍTOL IV.- Transferències corrents...................................
euros
CAPÍTOL V.- Ingressos patrimonials .....................................
euros
A.2.- Operacions de capital
CAPÍTOL VI.- Alienació d’Inversions Reals.............................
euros
CAPÍTOL VII.- Transferències Capital ....................................
euros
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B.- Operacions Financeres
CAPÍTOL VIII.- Actius financers ..............................................
euros
CAPÍTOL IX.- Passius financers ............................................
euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS ................................
euros
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0
0
44.100

PRESSUPOST PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
- ESTAT DE GASTOS
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
CAPÍTOL I.- Gastos de personal ............................................
euros
CAPÍTOL II.- Gastos de bens corrents i serveis ....................
euros
CAPÍTOL III.- Gastos financers................................................
euros
CAPÍTOL IV.- Transferències corrents ...................................
euros
A.2.- Operacions de capital
CAPÍTOL VI.- Inversions reals ................................................
euros
CAPÍTOL VII.- Transferències de capital ...............................
euros
B.- Operacions Financeres
CAPÍTOL VIII.- Actius financers ..............................................
euros
CAPÍTOL IX .- Passius financers............................................
euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS ...........................
euros

60.824
7.085
0
0

6.848
0

0
0
74.757

- ESTAT D' INGRESSOS
A.- Operacions No Financeres
A.1.- Operacions corrents
CAPÍTOL I.- Imposts directes .................................................
euros
CAPÍTOL II.- Imposts indirectes .............................................
euros
CAPÍTOL III.- Taxes, Preus Públics i altres ingressos ...........
euros
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CAPÍTOL IV.- Transferències corrents...................................
euros
CAPÍTOL V.- Ingressos patrimonials .....................................
euros
A.2.- Operacions de capital
CAPÍTOL VI.- Alienació d’Inversions Reals.............................
euros
CAPÍTOL VII.- Transferències Capital ....................................
euros
B.- Operacions Financeres
CAPÍTOL VIII.- Actius financers ..............................................
euros
CAPÍTOL IX.- Passius financers ............................................
euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS ................................
euros
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48.631,82
0

0
0

0
0
74.757,00

PRESSUPOST GRUPO CISE SPE S.A., INICITIAVES TURISTIQUES MORELLA
S.L., CENTRE FORMATIU MORELLA S.L., IMPROTINT S.L.
A) ESTAT DE GASTOS
Reparacions i conservació .....................................................
euros
Serveis Professionals Independents ......................................
euros
Transports ..............................................................................
euros
Primes de Seguros .................................................................
euros
Publicitat, propaganda y R.P. .................................................
euros
Subministres ...........................................................................
euros
Materials i serveis d’obra.........................................................
euros
Compres de mercaderies ......................................................
euros
Tributs .....................................................................................
euros
Personal ..................................................................................
euros
Gastos financers ....................................................................
euros
Dotació Amortització ..............................................................
euros
Altres gastos............................................................................
euros

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Altres serveis ..........................................................................
euros

15.000

Benefici....................................................................................
euros

29.500

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

1.083.000

B) ESTAT D’INGRESSOS
Serveis administració i comercialització ................................
50.000
euros
Beneficis per venda d’edificacions ......................................... 45.000 euros
Ingressos gestió Centre Jaume I ..............................................
65.000
euros
Arrendaments .........................................................................
45.000
euros
Serveis de formació.................................................................
30.000
euros
Serveis Escola Esports de Muntanya ....................................
10.500
euros
Serveis Turisme Rural ............................................................
65.000
euros
Servei parking .........................................................................
50.000
euros
Servei Piscina Municipal .........................................................
11.500
euros
Ingressos obres Brigada.........................................................
600.000
euros
Vendes oficina Turisme ..........................................................
13.000
euros
Serveis Taxi.............................................................................
28.000
euros
Ingressos financers .................................................................
5.000
euros
Subvenció trasllat al rdo. de l’exercici ....................................
10.000
euros
Altres ingressos ......................................................................
55.000
euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS ................................
euros

1.083.000

PRESSUPOST CARNS DE MORELLA S.L.
A) ESTAT DE GASTOS
Amortitzacions ........................................................................
euros
Gastos financers.....................................................................
euros
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Gastos de personal.................................................................
euros
Seguros ..................................................................................
euros
Tributs i publicitat.....................................................................
euros
Subministres ...........................................................................
euros
Reparacions............................................................................
euros
Material fungible.......................................................................
euros

60.000,00

Benefici....................................................................................
euros

6.294,94

TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS ...........................
euros
B) ESTAT D’INGRESSOS
Ingressos.................................................................................
euros
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS ................................
euros

3.005,06
1.500,00
30.000,00
4.500,00
3.750,00

172.800,00

172.800,00
172.800,00

PRESSUPOST PROMOCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES DE MORELLA S.L.
A) ESTAT DE GASTOS
Gastos de manteniment .........................................................
euros
Gastos de reparacions............................................................
euros
Seguros ..................................................................................
euros
Alquiler de terrenys .................................................................
euros
Gastos de vigilància ................................................................
euros
Gastos d’inspeccions..............................................................
euros
Taxes ......................................................................................
euros
Altres gastos............................................................................
euros
Benefici....................................................................................
euros
TOTAL DEL PRESSUPOST DE GASTOS ...........................
euros
B) ESTAT D’INGRESSOS
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Ingressos per gestió del parc solar.........................................
euros

129.090

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS ................................
euros

129.090

PRESSUPOST AIGÜES I SERVEIS PÚBLICS S.A.
PRESSUPOST DE GASTOS
PREVISIÓ
Explotació d’aigua potable
Personal.........................................................................................
83.746
euros
Conserv. Mat. xarxa aigua potable ...............................................
19.932
euros
Control analític aigua.....................................................................
17.762
euros
Lectures, Factures i Cobro............................................................
1.387
euros
Altres costos..................................................................................
25.792
euros
Prov. Insolvències 1% ..................................................................................... 2.292
euros
Subtotal gastos fixes.....................................................................
euros

150.911

Compra d’aigua.............................................................................
euros
Energia elèctrica............................................................................
euros
Tractament de l’aigua....................................................................
euros

355
30.028
3.511

Subtotal gastos variables..............................................................
euros

33.894

Gestió per contrata 10%................................................................
euros
Amortització Tècnica ....................................................................
euros
Drets d’us......................................................................................
euros

18.445
18.640
4.087

TOTAL COSTS DE SERVEI.........................................................
euros

225.977

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Explotació d’aigua potable
Quota de servei ............................................................................
euros
Boques d’incendis.........................................................................
euros

PREVISIÓ

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Quotes consum ............................................................................
euros
Conservació comptador................................................................
euros

150.385

TOTAL...........................................................................................
euros

215.680

PRESSUPOST DE GASTOS
Explotació de clavegueram
Personal.........................................................................................
euros
Manteniment i conservació ...........................................................
euros
Neteja instal·lacions.......................................................................
euros
Altres costos..................................................................................
euros

PREVISIÓ

Subtotal gastos..............................................................................
euros

10.201

Energia elèctrica ...........................................................................
euros

2.515

Subtotal gastos variables..............................................................
euros

2.515

Gestió per contrata 10% ...................................................................
euros
Cànon Conf. Hidrogràfica Ebre.....................................................
euros

1.271

9.647

2.230
3.232
2.143
2.596

2.070

TOTAL COSTS SERVEI...............................................................
euros

16.057

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Explotació de Clavegueram
Quota de servei ............................................................................
euros
Quotes consum ............................................................................
euros

PREVISIÓ

TOTAL...........................................................................................
euros

0
15.321
15.321

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.
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QUART.- Que el pressupost aprovat inicialment s’expose al públic per un plaç de
quinze dies hàbils en el tauló d’anuncis de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la
Província.
En el cas de que no es presenten reclamacions en el referit plaç, el pressupost, la
plantilla de personal i les bases de execució es consideraran aprovades definitivament
segons el que s’estableix en l’article 446.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril procedint-se a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i a la seva
remissió a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma segons disposen els
articles 127 i 453.1 del Reial Decret Legislatiu mencionat.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i quinze
minuts de la que s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al
corresponent llibre, de tot el que com a Secretària certifique.
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