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MEMÒRIA DE L’ALCALDIA SOBRE EL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A
L’EXERCICI DE 2018

El pressupost de l’Ajuntament d’Alzira per a l’exercici 2018 es veu emmarcat dintre del
context econòmic nacional, en que la recuperació de la crisi es caracteritza per una
agudització de les desigualtats i un augment de la precarietat laboral. Esta situació ha
portat a l’equip de govern a minorar la imposició local que d’ell depèn i a augmentar el
gasto social en suport a les persones més vulnerables.
D'altra banda, l'Ajuntament d'Alzira obté en els últims anys superàvit en termes de
Comptabilitat Nacional. Paral·lelament l'evolució del volum del deute públic se situa en
nivells molt inferiors al màxim permés. Ambdós resultats, sostinguts en el temps, són
la conseqüència de la normativa pressupostària a què les entitats locals es veuen
sotmeses en matèria d'endeutament, plans i regla de gasto, molt més restrictives que
les vigens en la resta de països de la Unió Europea. En esta situació de superàvit
continuat, l'actual legislació contribuïx a la seua perpetuació, a l'acumulació de
recursos excedents, o a la destinació a la reducció de deute, siga quin siga el volum
d'esta. Cosa que suposa una greu limitació dels recursos que l'Ajuntament podria
invertir, dins dels marges que l'equilibri pressupostari i la sostenibilitat financera
determinen.
En definitiva, el marc legal descrit es traduïx en una limitació del gasto públic, que
impedix la mobilització dels superàvits cap a inversions públiques i generació
d’ocupació.
També cal tindre en compte que a data de hui, no s’ha aprovat encara el pressupost
general de l’estat, pel que desconeguem de quina forma pot vore’s afectat este
pressupost que ara es presenta.
El Pressupost general de l’exercici 2018 està integrat pel de l’Ajuntament d’Alzira, que
haurà de consolidar-se amb el de la Comunitat d’Usuaris de Vessaments Ribera Alta.
Els ingressos i gastos totals ascendixen a 38.270.317,16,00 euros. Açò representa,
respecte al pressupost de 2017, un augment de 357.193,16 euros i percentual de 0,94
punts.
L’estalvi brut ―difer
ència entre els ingressos i gastos corrents
― se situa en
1.809.946,00 euros. Mentre que l’estalvi net ―descomptat el servici del deute,
interessos per 382.689,00 euros, i amortitzacions de capital per 1.288.995,00 euros―
ascendix a 138.262,00 euros.
De l’ESTAT D’INGRESSOS del projecte de pressupost cal destacar, respecte a 2017,
les modificacions següents:
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a) S’han consignat les subvencions a rebre de la Generalitat Valenciana i de la
Diputació de València basant-se en les dades que figuren en el seu pressupost
general.
b) Es posa a la venda patrimoni municipal del sòl.
c) En l’impost de béns immobles de naturalesa urbana es preveu una reducció del
deute tributari per immoble de 2 punts percentuals.
d) S’ha tingut en compte la baixada de 10 punts en l’impost de béns immobles de
naturalesa rústica. Com també la supressió de la taxa per la recollida de fem
d’activitats econòmiques.
e) Al igual que l’any passat, no està prevista la concertació de cap operació de
crèdit, i es preveu una nova reducció del deute públic en la quantia ja dita de
1.288.995,00 euros.
En l’ESTAT DE GASTOS cal destacar els aspectes següents:
a) Els gastos de personal s’incrementen en 800.083,90 euros, açò és, un 4,75%
sobre els de l’any passat. Este augment es justifica fonamentalment per una
previsió d’augment de l’1,5% de les retribucions de personal al servei de
l’Ajuntament (percentatge ja aprovat pel Senat), i per una modificació de
l’estructura organitzativa que afecta a la Policia Local, reclassificació de places
d’auxiliar administratiu, la modificació del complement de «dedicació» del
personal de La Clau – OAC, la nova classificació dels subsistemes d’urbanisme
i gestió del territori i de projectes i infraestructures, noves places en el
departament de Serveis Socials i altres departaments, la modificació de llocs
singulars a proposta de la representació sindical, la creació d’una Brigada
Forestal, ajustos en el personal de la piscina municipal, de la ràdio i de neteja
d’edificis públics, i en Funció Pública i Comunicació, Informática, i l’Àrea
Econòmica, i finalment en els conceptes de formació, ajudes i altres.
El detall figura en l’informe emès pel departament de Funció Pública i
Organització sobre «Modificacions en la plantilla i relació de llocs de treball
amb motiu de l’aprovació del Pressupost d’aquesta entidad local per a l’exercici
2018», i que figura en l’expedient d’aprovació del Pressupost.
b) Els gastos corrents augmenten en 801.091,16 euros.
c) Els gastos financers disminuïxen en 71.387,00 euros euros, deguda en bona
parta a l’amortització anticipada de deute públic.
d) Les subvencions disminuïxen en 42.763,74 euros.
e) De les inversions, detallades en l’annex d’este pressupost, que ascendixen a
1.411.837,00 euros, dels quals 226.200,00 euros es finançaran amb càrrec a la
venda de sòl de caràcter patrimonial, i 406.848,00 euros amb càrrec a la venda
de sòl del patrimoni municipal de sòl.
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f)

En el capítol 9, variacions de passius financers, ha disminuït la consignació en
191.840,00 euros, davant la menor quantitat de capital pendent d’amortitzar.

Alzira, 29 de desembre de 2019
L’alcalde,

Diego Gómez i Garcia
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