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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
DATA 31 DE DESEMBRE DE 2005.=================================================================
ASSISTENTS:
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Josep Manel Bordás Antolí
En Ernesto Blanch Marin
Na Rebeca Pérez Milián
En Francisco Medina Candel
En Cristobal M. Milián Traver
En Diego Ibáñez Grau
En Ramon Vives Mestre
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na Milagros V. Ripollés Segura

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia trenta-un
de desembre de dos mil cinc, a les tretze hores,
les persones que s'esmenten al marge.
Reunits al Saló de Sessions de l'Ajuntament de la
ciutat de Morella, a l'objecte de procedir a la
celebració de la sessió extraordinària corresponent
a aquest dia.

Secretària:
Na Pilar García Cerdán
Excusa l’assistència:
Na Mª Luz Blasco Querol
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PRESSUPOST GENERAL ORDINARI 2006.- Coneix el
Ple l'expedient incoat per a l'aprovació del Pressupost General Ordinari d'aquest
Ajuntament que inclou el del Propi Ajuntament, el de els seus organismes autònoms i
el de les empreses municipals per a l'any 2006.
Seguidament es fa una exposició resumida de les distintes partides pressupostàries.
El Sr. Vives, regidor de Hisenda fa una exposició detallada amb presentació de gràfics
sobre els pressuposts generals per a l'any 2006.
Aquests pressuposts han de ser un instrument eficaç per a la millora en la qualitat de
vida dels Morellans i com a conseqüència incentivar el progrés de Morella. S'han
establert una sèrie de prioritats que queden reflectides en aquest pressupost:
Primer.- Compromís social: aquest any l'escola infantil serà gratuïta, s'augmenten les
ajudes per a l'adquisició i reciclatge dels llibres de text d'ensenyança obligatòria, s'han
ampliat els serveis socials (dinar a casa, casal jove), es seguirà col.laborant i
subvencionant activitats culturals i esportives, també es seguirà col.laborant en la
Mancomunitat Comarcal en tasques socials.
Segon.- Renovació urbana: actuacions en diversos llocs, com son el mur de la Porta
de Sant Mateu, el sol de vila, el carrer Sant Nicolau i els barris de la Puritat i Hostal
Nou.
Tercer.- Seguretat i convivència.
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Pren la paraula el Sr. Medina qui pose de manifest que l'exposició portada a terme per
el Sr. Vives haguere tingut que estar inclosa en la memòria explicativa. Per primera
vegada es té els anexos inclosos en la documentació, ja que en un primer moment la
documentació estava incompleta, però segueixen faltan dades referents a organismes
autònoms de l'Ajuntament. Per altra banda agrair la disponibilitat de l'Alcalde per a
consultar aquests pressuposts.
Després de valorar els pressuposts, l'increment d'ingresos d'obres i serveis no està
degudament justificada i que si n'hi ha uns ingressos podrie haver-se evitat demanar
el crèdit.
A lo que li respon el Sr. Vives, dient que demanar el crèdit es per a no reduir els
pressuposts i poder fer més inversions. S'ha fet una política de reducció del deute i s'
ha augmentat el patrimoni de la ciutat.
Contestant el Sr. Medina qui considere que hi han uns ingressos i que podrien haver
compensat aquest endeutament, considerem que si després hi ha majors ingressos es
podrie recorre a incrementar partides o modificacions de tresoreria.
Pren la paraula Sr. Blanch qui manifeste que utilitzar l'argument de falta d'informació
per abstenir-se o votar en contra uns pressuposts es una falsedat, i demane que no es
pose com a excusa. Hi ha que estudiar-los, i fer propostes alternatives, cosa que fins
ara no s'ha presentat
L'informació la tenen i segueixen sense presentar alternatives. Serà falta de capacitat
o falta de temps per estudiar els pressuposts. El que no es possible que desprès de 7
anys es donen compte que falte informació, cosa que no es certa ja que sempre que
s'ha demanat s'els ha donat.
A lo que li respon el Sr. Medina dient que no hi ha falsedat, la documentació dels
pressuposts estave incompleta i té de estar ahí, no hi ha que demanar-la, segons diu
l'article 149 d'Hisendes Locals tenen d'acompanyar els pressuposts. En un primer
moment es va informar que fins febrer o març no se podie disposar d'aquesta
informació, encara que desprès si s'ha pogut disposar d'aquesta documentació.
M'agradarie que l'argument de falsedat no es tornara a repetir en aquest Ple.
Pren la paraula el Sr. Puig qui considere que el Partit Popular te segur molts de motius
per a votar en contra dels pressuposts però no es cert que ha tingut falta d'informació.
Es cert que la Llei d'Hisendes Locals fa referència a una documentació que té que hi
haver, però lo fonamental que es vote es el pressupost que son els ingressos i els
gastos. La falta d'informació no es l'argument acceptable.
Per altra banda aquests son pressuposts importants, s'espere el desbloqueig de la N232, i del Parador, tirar en davant el Poliesportiu; es un any de sexenni ha de ser un
any de nou impuls.
Respecte al deute, aquest es perfectament assumible, en moments determinats per
anar endavant hi ha que recorrir al endeutament.
Per últim agrair als serveis administratius i la Interventora per la celeritat per a que es
pugue aprovar el pressupost d'acord amb la Llei abans d'acabar l'any i desitjar a tots
un feliç 2006. Podem estar contents que anem a ser la primera ciutat de les nostres
característiques que té el servei de guarderia municipal gratuïta sent això una aposta
pel recolçament de la familia i a la gent que te de ser el futur de Morella.
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I després de deliberar per cinc vots a favor del Grup Socialista i cinc abstencions del
Grup Popular el Ple acorde:
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 2006, fixant-se els gastos e ingressos en les
quantitats per capítols que s'expresen a continuació:
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT
·ESTAT DE GASTOS
Operacions corrents
1.-CAPÍTOL I- Gastos de personal .........................................
2.-CAPÍTOL II –Gastos de bens corrents i serveis ..................
3.- CAPÍTOL III – Gastos financers........................................
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents ............................

679.395,00euros
1.080.445,00euros
25.500,00 euros
187.500,00 euros

Operacions de capital
6.- CAPÍTOL VI – Inversions reals ........................................
9.- CAPÍTOL IX - Variació de passius financers ...................

557.160,00 euros
85.000,00 euros

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

2.615.000,00 euros

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

543.800,00 euros
720.000,00 euros
379.800,00 euros
477.200,00 euros
148.950,00 euros

Operacions de capital
7.- CAPÍTOL VII – Transf. Capital .........................................
9.- CAPÍTOL IX - Pasius financers .......................................

195.250,00 euros
150.000,00 euros

TOTAL PRESSUPOST D' INGRESSOS ...............................

2.615.000,00 euros
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PRESSUPOST PATRONAT DE TURISME
§ESTAT DE GASTOS
Operacions corrents
2.- CAPÍTOL II – Gastos corrents i serveis .................................
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents.................................

29.506,00 euros
4.500,00 euros

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

34.006,00 euros

§ESTAT DE INGRESSOS
Operacions corrents
4.- CAPÍTOL IV- Transferències corrents .................................

34.006,00 euros

TOTAL ESTAT D'INGRESSOS ................................................

34.006,00 euros

PRESUPUESTO FUNDACIÓN SEXENIS DE MORELLA
- ESTAT DE GASTOS
Operacions corrents
2.-CAPÍTOL II – Gastos de bens corrents i serveis...................... 121.000,00 euros
TOTAL PRESSUPOST DE GASTOS .....................................

121.000,00 euros

- ESTAT D' INGRESSOS
Operacions corrents
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents....................

121.000,00 euros

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS...........................

121.000,00 euros

PRESSUPOST PATRONAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
§ESTAT DE GASTOS
1.- CAPÍTOL I- Gastos de personal ...............................
2.- CAPÍTOL II - Gastos de bens corrents i serveis .......

60.242,00 euros
1.958,00 euros

TOTAL PRESUPOST GASTOS ....................................

62.200,00 euros

§ESTAT D'INGRESSOS
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3.- CAPÍTOL III – Tases i altres ingressos ........................
4.- CAPÍTOL IV – Transferències corrents ...................

20.048,00 euros
42.152,00 euros

TOTAL PRESSUPOST D' INGRESSOS ..........................

62.200,00 euros

PRESSUPOST CENTRE INTEGRAT DE SERVEIS ECONÒMICS
- ESTAT DE GASTOS
Reparacions i conservació ....................................................
Serveis Professionals Independents .....................................
Transports .............................................................................
Primes de Seguros ................................................................
Publicitat, propaganda y R.P. ................................................
Suministres ............................................................................
Materials obra.........................................................................
Altres serveis .........................................................................
Compres de mercaderies ......................................................
Gastos parking ......................................................................
Tributos ..................................................................................
Personal .................................................................................
Gastos financers ....................................................................
Dotació Amortització ..............................................................
Altres gastos e inversions ......................................................
Beneficis.................................................................................

9.054,65 euros
15.000,00 euros
6.111,87 euros
4.257,02 euros
9.237,89 euros
4.958,35 euros
96.000,00 euros
19.294,13 euros
17.640,98 euros
7.512,65 euros
3.606,07 euros
300.000,00 euros
25.249,00 euros
23.035,42 euros
78.659,41 euros
8.486,29 euros

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

628.103,73 euros

- ESTAT D'INGRESSOS
Serveis administració i comercialització ................................
Arrendaments ........................................................................
Serveis de formació................................................................
Serveis Escola Deports de Muntanya ...................................
Serveis Turisme Rural ...........................................................
Vendes parking ......................................................................
Ingressos obres Brigada.........................................................
Vendes oficina Turisme .........................................................
Serveis Taxi............................................................................
Matadero.................................................................................
Altres ingressos .....................................................................

130.000,00 euros
1.502,53 euros
30.050,61 euros
21.500,00 euros
83.000,00 euros
42.050,61 euros
262.500,00 euros
10.000,00 euros
25.000,00 euros
16.000,00 euros
6.500,00 euros

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ................................

628.103,75 euros

PRESSUPOST AIGÜES DE MORELLA
A) ESTAT DE GASTOS
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Gastos Explotació
Personal........................................................................................
Vehicles .......................................................................................
Materials.......................................................................................
Productes Químics.......................................................................
Anàlisis.......................................................................................
Electricitat ....................................................................................
Compra d'Aigua............................................................................
Troe, rep i cons.............................................................................
Altres serveis i suministres...........................................................
Subcontrata grup..........................................................................
Cànons.........................................................................................
Lectures, Factures i Cobro...........................................................
Serveis Professionals...................................................................
Llogers .......................................................................................
Seguros........................................................................................
Comunicacions .............................................................................
.......................................................................... 1.071,00 euros
Tributos.........................................................................................

63.502,00 euros
8.925,00 euros
18.022,00 euros
1.550,00 euros
15.187,00 euros
27.295,00 euros
618,00 euros
21.135,00 euros
1.050,00 euros
30.223,00 euros
10.074,00 euros
719,00 euros
1.500,00 euros
130,00 euros
1.444,00 euros
3.212,00 euros

Dotacions
Provis. Insolvenci..........................................................................
Impto. sociedades........................................................................
Fondo de reversió ..........................................................................
..............................................................................4.000,00 euros
Amortiz. Técnica...........................................................................

3.000,00 euros
4.931,00 euros
14.122,00 euros

TOTAL PRESSUPOST DE GASTOS .........................................
231.710,00 euros

B)ESTAT D' INGRESSOS
Cifra de negoci ...............................................................
Inmov/tarif trans ............................................................
Diversos ..........................................................................

229.467,00 euros
10.000,00 euros
1.399,00 euros

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

240.866,00 euros

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.
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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 per ordre de la Presidència, a les
catorze hores i trenta minuts, de la que s'estén la present acta, que llegida i aprovada,
serà transcrita al corresponent llibre, de tot el que com a Secretària certifique.
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