Al Saló d’Actes de la Casa de Cultura de Xàbia es va dur a terme el dimarts 1 de juliol de
2008, a les 20h, la sessió extraordinària de Fòrum de l’A21L, corresponent als Pressupostos
Municipals 2008. Es va comptar amb la presència del regidor d’Hisenda i Contractació i
Festes, Vicent R. Chorro i el Tècnic d´Intervenció, Joan A. Vallés.
Chorro va explicar primer de res el perquè del retard en l’aprovació del pressupost que,
segons va qualificar, es tracta d’una situació anòmala degut al cadastre i els ingressos de
l’Impost sobre Béns Immobiliaris (IBI), del que depenen vora la meitat dels ingressos de
l’Ajuntament. L’edil va recordar que es va donar una situació jurídica estranya, a l’haver
contradicció entre administracions. A finals de l’any passat, el Tribunal Superior de Justícia
valencià i l’Audiència Nacional tenien sentències sobre la ponència del cadastre de 2005
contràries entre sí: el primer l’anul·lava i la segona mantenia la seva vigència. Al maig es va
veure que en posar-se en marxa l’IRPF, el cadastre no sabia quin padró enviar, però
l’Agència Tributària aplicava la ponència del 2005 i els ciutadans de Xàbia han fet la
declaració de la Renda sobre eixe nou padró. Al final es va prendre la decisió d’indicar com a
ingressos el volum de diners habitual de l’IBI, prop de 15 milions d’euros.
Actualment els pressupostos es troben en fase d’exposició pública (15 dies hàbils des del 25
de juny), a l’espera de la presentació d’al·legacions.
El regidor va comentar que els pressupostos de Xàbia de 2008, d’uns 35 milions d’euros
(30,3 per a despeses corrents i 4,7 per a despeses de capital) compten amb unes 1.200
partides pressupostàries (el necessari per fer front al desenvolupament normal de qualsevol
actuació a dins l’Administració Pública). També que l’exercici anterior, el 2007, pareix major
que l’actual, però cal mirar el capítol 6, Inversions Reals, on hi ha reflectides diferents
inversions que s’arrastren al llarg dels anys i s’han de comptar les diferents anualitats
(corresponents a les obres de les rondes, casc antic, aparcaments, noves dependències
municipals, etc) que provenen de modificacions de crèdits, com a conseqüència dels
compromisos adquirits en els exercicis anteriors i que estan pendents d’executar-se.
Edil i tècnic van aprofitar per explicar breument el significat de cadascú dels capítols d’un
pressupost municipal. Aixina, en la part de despeses:
•
Cap.1, Despeses de Personal: El que costa el manteniment de tot el personal de
l’Ajuntament.
•
Cap.2, Despeses en Béns Corrents i Serveis: Despeses en béns i serveis necessaris
per a l’exercici de les activitats dels ents locals que no incrementen el capital o
patrimoni públic
•
Cap.3, Despeses Financeres: Bàsicament el que costen els interessos als bancs per
préstecs demanats.
•
Cap.4, Transferències Corrents: En la majoria dels casos correspon a les
aportacions a associacions i clubs locals; en menor mesura, premis, beques, etc.
•
Cap.6, Inversions Reals: Correspon a canvis en l’estructura del patrimoni dels ents
locals, quantitat de béns inventariables de l’Ajuntament.
•
Cap.7, Transferències de Capital: Diners q es donen a les associacions, com al
cap.4, però per a inversions, com per exemple les obres del convent de les Agustines.
També hi ha reflectida una part de les ajudes al 3r món.
•
Cap.8, Actius Financers: Correspon a adquisicions d’actius financers (accions,
participacions, etc).
•
Cap.9, Passius Financers: Devolució de capital per préstec demanat. (el Cap.3 es
refereix només als interessos, mentre que el 9 al capital tornat en sí mateix)
Total despeses: la suma de tot l’anterior.
Mentre que a la part d’ingressos:
•
•
•

Cap.1, Impostos Directes: IBI urbana, IBI rústica, impostos de vehicles, sobre
l’increment del valor del sòl de natura urbana i l’IAE Només l’IBI suposa vora 14,7
milions dels 18 totals del capítol.
Cap.2, Impostos Indirectes: Impostos sobre construccions, instal·lacions i obres
Cap.3, Taxes i d’altres Ingressos: Taxa per la recollida del fem, llicències
urbanístiques taxa d’ocupació del sòl, vol i subsòl, mercats, recàrrec d´apremi
(sancions per retrasos en pagaments a l’Ajuntament), interessos de demora, entre
altres.

•
•
•
•
•
•

Cap.4, Transferències Corrents: Participació dels organismes autònoms, l’estat
central i administració autonòmica
Cap.5, Ingressos Patrimonials: Deriven principalment dels interessos dels dipòsits
dels comptes corrents i productes de concessions administratives (xiringuitos, lloguers
de parcel·les o finques municipals)
Cap.6, Alienació d’Inversions Reals: Venda de solars municipals.
Cap.7, Transferències de Capital: Correspon a les transferències, anualitat 2008 per
l’ampliació del Museu i la Casa de la Cultura.
Cap.8, Actius Financers: Compra d’actius.
Cap.9, Passius Financers: Finançament via préstec.

Total ingressos: per l’experiència acumulada en els padrons coneguts i les tendències
d’alguns ingressos en els darrers anys, és una presumpció del que serà. Chorro i Vallés
explicaren que tant l’impost sobre construccions com les taxes per llicències urbanístiques
han anat baixant paulatinament des de l’últim màxim que va ser a 2003, esperant ingressar
1.100.000€ en tots dos casos. En quant a la situació de la taxa de fem, en marxa des dels
pressupostos de 2001, la recaptació s’ha mantingut constant en vora 2 milions d’euros,
malgrat el cost del servei és de 4 milions, el què planteja un problema. Es va preguntar per
un possible augment de la taxa de fem per suplir el dèficit, però en el seu moment es va
decidir de no pujar-la per la situació política existent. També resulta una mesura molt
impopular.
En els pressupostos es va haver de posar més diners, l’aposta de l’Ajuntament, en
enllumenat públic (instal·lació i manteniment de faroles, no la despesa d’energia elèctrica) i
en la millora dels serveis a les platges (increments de 118.000€ i 220.000€,
respectivament), mentre que a la nova contrata de recollida de fem i neteja viària es va
haver
de posar 1.600.000€ més. També ha calgut pressupostar este any l’anualitat
corresponent de la revisió del PGOU i la corresponent a la construcció del Centre de Dia, en
el Convent de les Agustines.
Es va parlar també de la Capacitat d’Endeutament de l’Ajuntament de Xàbia, on el tècnic
d´Intervenció va explicar els càlculs per arribar a determinar que encara es té el marge de
prop de 8 milions d’euros, via préstec. Vallés va explicar que cas de voler endeutar-se més,
caldria demanar autorització prèvia al Ministeri d Economia i Hisenda.
El regidor va oferir a l’A21L les possibilitats de participar, per una banda, en la fixació
d’aquelles inversions que es consideren més urgents o necessàries de l’Ajuntament i, per
altra, de fer Pressupostos Participatius. Així mateix, també va acceptar el repte plantejat des
del públic assistent, de vindre a l’A21L a explicar els propers pressupostos abans d’aprovarlos.

Preguntes, dubtes i comentaris per part dels i les assistents i respostes per part del regidor i
tècnic:
• Hi ha sistemes de control sobre les despeses en festes? Són emprats amb eficàcia?
o El Departament de Festes és un més a dins de l’Ajuntament, amb el que s’empren
els mateixos mecanismes de control que els altres departaments. Des fa un temps,
la despesa de festes s’incrementava molt any rere any i a l’inici d’esta legislatura,
festes no tenia cap interès per a cap altre partit polític, l’ Alcalde va demanar que es
controlara des de l’àrea econòmica. A 2004 es va arribar a gastar 1.300.000€; al
2005, 1.400.000€; al 2006, 1.600.000€ i a 2007 (l’últim any de gestió de Kika Mata)
ja es va notar la rebaixa, gastant-se 1.350.000€. El compromís actual és de no
superar el milió d’euros.
• D’on ve el creixement dels deutes de l’Ajuntament fins els nivells actuals?
o Dels 27 milions d’euros de Capital Viu (aquell pendent d’amortitzar en préstecs
bancaris), 18 s’arrastren des dels dos últims exercicis econòmics, corresponents a les
anualitats del conservatori, rondes, aparcaments i dependències municipals.
• Quina és la quantitat pendent dels pagaments de l’IBI d’anys passats fins ara, sense
resoldre per no concedir les cèdules d’habitabilitat?

o

Els dos conceptes són independents entre sí. En rebre la certificació de final d’obra,
es remet a la Direcció General del Cadastre, qui ho carrega en el padró del següent
exercici, independentment de la sol·licitud de la cèdula. Es pot pagar l’IBI, perquè el
cadastre ho haja carregat, però no tindre la cèdula perquè el promotor no ha fet les
obres tal i com li ha indicat l’ajuntament.

• Quin és el valor, aproximadament, dels béns de l’Ajuntament disponible per a la
reconciliació dels futurs pressupostos anuals?
o Bàsicament, l’alienació dels béns patrimonials pel finançament de l’Ajuntament i el
finançament via préstec.
o Hi ha béns municipals que estan vinculats a serveis públics i no es poden alienar,
com la Casa de la Cultura, els carrers i vials, etc. Estos béns tampoc no es poden
emprar com aval bancari i no es poden hipotecar, els ajuntaments ho tenen prohibit.
• En el tema d’ingressos, Iberdrola i Telefònica, paguen per utilitzar el subsòl?
o Hi ha la taxa per la utilització del sòl, subsòl i vol per la que han de pagar l’1,5% dels
ingressos que facturen a Xàbia.
• En despeses, hi ha una central de compres, que seria el més intel·ligent?
o Cada departament gestiona les seues despeses en funció del pressupost que tinga.
• L´Ajuntament disposa d’excedents de tresoreria dipositada en els diferents comptes
bancaris?
o Existeix una diferencia entre els fluxes de caixa (ingressos i despeses), mentre que
L’Ajuntament no rep ingressos tots els dies, sinó en moments puntals (impostos i
taxes), però que al mateix temps s’ha de fer front tots els mesos a les despeses
(tant les fixes com aquelles que no tenen una periodicitat). Es calcula eixe possible
remanent de fons líquids i cada trimestre es celebra una oferta d’excedents de
tresoreria i totes aquelles entitats que presten el servei de recaptació poden
presentar oferta (tipus d’interès), prèvia invitació i subjecció a un plec de condicions.
• Caldria mirar la possibilitat de poder tindre informació sobre les condicions econòmiques
que té subscrites l’Ajuntament amb l’empresa gestora dels aparcaments, referent al cost
que li representaria a l’Ajuntament el no cobrir eixe número mitjà d’entrades (ocupació) i
aixina poder negociar directament amb l’empresa i obtindre una rebaixa.

La presentació de diapositives amb el resum del pressupostos es pot descarregar des de la
plana web http://www.ajxabia.com/descargas.php?apa_id=96
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