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Sr. Regidors de la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comtpes

Per l’Oficina Pressupostària,  seguint les instruccions del  regidor d’Hisenda, 

s’ha  preparat  l’avantprojecte  de  pressupost  per  a  l’any  2018.  A més  a  més,  es 

contemplen  els  pressupostos  del  Consell  Esportiu  i  de  l’empresa  municipal 

PROEXA.

Després de dos exercicis amb un considerable esforç en la reducció del deute 

municipal, l'actual corporació vol enfocar el  final de la present legislatura amb un 

impuls en el capítol d'inversions i en la contractació de nous treballadors en les arees 

de  major  dinamisme  d'este  Ajuntament.  L'incorporació  de  nous  treballadors, 

generalment gent jove i amb formació universitaria, ha generat noves dinàmiques 

molt positives, generalment orientades al tracte personal amb el ciutadà.

El pressupost d’ingressos corrent s’ha calculat tenint en compte la previsió de 

drets liquidats a 31 de desembre, i aplicant-los un coeficient corrector que assegure 

les baixes per insolvència i impagats. Per a l’exercici és preveuen ingressos corrents 

per  import  de  22.782.000,00 €,  el  que suposa un increment  del  1% respecte  al 

crèdits inicials de 2017.

El  pressupost  total  s’incrementa fins els  25.085.000,00 € a l’incorporar  les 

subvencions de la Generalitat i Diputació, ja compromeses, així com la concertació 

d’un préstec de 1.625.000 euros per a finançar part de les inversions.

La recaptació per Impostos directes baixa notablement, vist la reducció del 4% 

dels  valors  cadastrals  de  tots  els  immobles.La inspecció  cadastral  realitzada pel 

ministeri en 2017 amortigua esta baixada, ja que ha suposat un increment en els  

recursos municipals a pesar d’haver atés les reclamacions dels propietaris de les 

unitats d’actuació i disminuir les valoracions cadastrals.

La partida per a despesa de personal s’ha incrementat notablement en 2017, 

fins a rribar als 9,6 M/€. L’increment del capítol de personal es dedica a dotar alguns 

serveis de nova creació, a Policia Local, a Benestar Social,  OXI, Turisme, Servei 

Aigües Potables,  Promoció  econòmica,  etc..  Pocs serveis  no  han incrementat  la 

seua dotació de personal. Noves contractacions, que contemplen la incorporació de 
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fins a 17 nous treballadors, per a reforçar aquelles àrees que pensem tenen una 

manifesta necessitat de personal.

La despesa corrent també observa un increment apreciable del 4'8 % , en part 

per nous serveis (manteniment semàfors,  parking La Bassa, tractaments al  medi, 

lectura de contadors), en part per traspàs de partides del capítol de transferencies a 

despesa corrent (bandes de música, falles) donada la nova normativa al respecte. 

Menció especial mereix el pressupost d’inversions s’incrementa fins els 3,0 

milions d’€. El Pla Director d'Inversions aprovat en 2017 ha marcat les prioritats, la 

coberta de la piscina de la ciutat de l'esport, en nou centre social Jove del barri Nord 

Oest, les inversions en el casc antic (ARRUS) o les inversions participatives han de 

anar materialitzantse abans de 2020. L’objectiu final  de les inversions municipals 

continúa  siguen  la  reactivació  econòmica  i  la  creacio  de  nous  llocs  de  treball.  

L'aposta per multitud d'obres de menor envergadura front a inversions faraòniques 

es clara.

Per  primera  vegada  el  pressupost  municipal  incorpora  el  Pla  Director 

d'Inversions,  en  este  exercici  referit  al  periode  2018-2021.  Una  simple  previsió,  

pensem que indispensable per a una correcta elecció de les grans inversions d'esta 

ciutat.  La  finalització  del  col.lector  del  barranc  del  castell,  el  desdoblament  del 

pavelló de volei o els desviament de la sèquia Murta figuren per primera vegada en 

les previsions, caldrà concretar-les en futurs exercicis..

S’incoproaen a l’expedient el pressupostos del Consell Esportiu i de PROEXA, 

amb un import respectiu de 1.144.000,00€ i 230.300,00€.

Ens trobem davant d’un avantprojecte de pressupost expansiu, el més atrevit  

de  la  present  legislatura,  amb  una  utilització  dels  nous  recursos  i  dels  estalvis 

generats per amortitzacions anticipades en un increment significatiu de la inversió, 

en obres i en personal, en “materia gris”, un pressupost per a rellançar amb tota la 

nostra capacitat l'economia local i  la creació de llocs de treball,  per la qual cosa 

demane el vot favorable als pressupostos de l’Ajuntament de Xàtiva per a 2018.

Xàtiva, l’alcalde Roger Cerdà Boluda
Document firmat electrònicament
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