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MEMÒRIA DE L’ALCALDIA SOBRE EL PROJECTE DE PRESSUPOST PER
A L’EXERCICI DE 2016
El pressupost de l’Ajuntament d’Alzira per a l’exercici 2016 es veu encorsetat
per les polítiques d’austeritat aplicades des de la Unió Europea i des de l’Estat
espanyol, que es traduïxen en una limitació del gasto públic i, més en concret,
de les inversions públiques, perquè s’ha de mantindre la prestació dels servicis
públics, a més, de la difícil situació econòmica dels ciutadans alzirenys, que
encara continuen suportant altes taxes de desocupació i molts problemes
econòmics. Estes circumstàncies han obligat a l’equip de govern a no
incrementar la imposició local i a augmentar el gasto social en suport a les
persones més vulnerables.
El Pressupost general de l’exercici 2016 està integrat únicament pel de
l’Ajuntament, perquè les dos societats mercantils IDASA i Alzira Ràdio SA
estan dissoltes i en fase de liquidació i, d’una altra banda, la societat mercantil
municipal GESUAL, de capital majoritari municipal, es va dissoldre i liquidar en
2015.
Els ingressos totals ascendixen a 36.510.073,00 euros i els gastos a
36.510.073,00 euros. Açò representa, respecte al pressupost de 2015, una
disminució quantitativa de 6.086.904,00 euros i percentual de 14,29 punts. Esta
disminució es justifica, principalment, en no tramitar-se cap operació de crèdit
en 2016, a diferència del Pressupost de 2015 en què se’n va concertar una per
import de 7.766.742,00 euros, per al pagament del preu just dels terrenys
coneguts com a hort de Redal.
L’estalvi brut ―diferència entre els ingressos i gastos corrents― se situa en
3.216.627,00 euros, i l’estalvi net ―descomptats els gastos financers per
interessos― se situa en 3.676.585,00 euros.
De l’ESTAT D’INGRESSOS del projecte de pressupost cal destacar, respecte a
2015, les modificacions següents:
a) Es consoliden en el pressupost de l’Ajuntament els ingressos per la
prestació dels servicis de la piscina municipal i de la ràdio municipal.
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b) Deixa de produir efectes el Reial Decret-llei 20/2011 en l’exercici 2016,
cosa que suposa la no aplicació del recàrrec de l’Impost sobre béns
immobles de naturalesa urbana.
c) Es reflectixen en certs conceptes la millora del sector econòmic, com
són: la participació de tributs de l’estat, l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys, llicències d’obertures d’establiment i l’impost sobre
construccions i instal·lacions i obres.
d) S’han consignat les subvencions a rebre l’any que ve de la Generalitat
Valenciana, basant-se en les dades que figuren en el seu pressupost
general.
e) Es posa a la venda una parcel·la municipal sítia en el polígon del Pla i
f) No està prevista la concertació de cap operació de crèdit per a finançar
les inversions.
En l’ESTAT DE GASTOS cal destacar els aspectes següents:
a) Els gastos de personal s’incrementen en 2.062.544,00 euros, açò és, un
14,86% més que l’any passat. Este augment es justifica per: l’augment
de l’1% de les retribucions de personal al servici de l’Ajuntament;
l’abonament de la part que resta per pagar al personal de l’Ajuntament
de la paga de Nadal de 2012 (50 per cent); l’equiparació de sous del
personal temporal al fix; la inclusió del personal de les societats
mercantils IDASA i Alzira Ràdio i la reversió a gestió directa del servici
de neteja dels edificis municipals i col·legis. Es doten dos fons per a
promoció de l’ocupació d’aquells treballadors amb més dificultats per a
inserir-se en el mercat laboral.
b) Els gastos corrents disminuïxen en 58.348 euros, és a dir, es mantenen
pràcticament igual. Es reduïx en l’import de la contracta de la neteja
d’edificis; la inclusió dels gastos d’IDASA; la taxa d’abastiment d’aigua
de la Generalitat Valenciana; s’amplia la dotació per a les execucions
subsidiàries, etc.
c) Els gastos financers augmenten en 124.633 euros com a conseqüència
de consignar 205.676,00 euros per a pagament als propietaris de l’hort
de Redal, segons l’acord plenari.
d) Les subvencions disminuïxen en 78.516 euros. Destacar la dotació per
al fons de llibres XarxaLlibres; la reducció de les aportacions a les
societats mercantils IDASA i Alzira Ràdio i les ajudes per a atendre les
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necessitats de les famílies més necessitades per al pagament de la
factura energètica.
e) De les inversions que ascendixen a 1.529.370,00 euros, dir que, a banda
de què es vagen a realitzar en col·laboració amb la Diputació Provincial
a través de les inversions financerament sostenibles, s’inclou
l’abonament el pagament per la urbanització de la carretera d’Albalat;
urbanització del polígon del Pla; cànon de sanejament d’aigües residuals
a EDAR; reforma de la piscina d’estiu; electrificació del Respirall;
urbanització de Xixerà; construcció de nínxols; cambres de control
d’incendis forestals; continuació amb el procés de modernització de la
nostra administració electrònica i del sistema informàtic.
L’alcalde

Diego Gómez i Garcia
Alzira, 23 de desembre de 2015

hisenda@alzira.es · Tel. 96 240 04 50 · C/ Sant Roc, 6 · 46600 Alzira · www.alzira.es·

