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El pressupost que es presenta a aprovació és de
434.198.993,60 euros, és a dir, 14.756.988,29 euros menys que
el pressupost anterior. Bàsicament, l’import menor dels
ingressos previstos per la Diputació ve de la reducció de
12.678.166,68 en les aportacions de l’Estat (Participació
d’impostos de l’Estat i Fons complementari de finançament) i
2.000.000 menys efecte de l’última modificació de l’ordenança
de la Taxa de Recaptació del SGT. En els diferents documents,
informes i annexos que conformen aquest pressupost es pot
observar el detall dels diferents capítols i les variacions
respecte al 2016.
Cal destacar que el 95,85 % dels ingressos corrents
previstos de la Diputació vénen directament de transferències
de l’Estat i cessió d’impostos de l’Estat. Una proporció singular
que es repeteix en les institucions provincials. Una proporció
que explica en gran mesura la coneguda situació financera
positiva de la Diputació i la necessitat de fer-la útil per als
ajuntaments de la província que no gaudeixen, ni de bon tros,
per la seua estructura d’ingressos, d’aquesta proporció. Així és
que una de les decisions que s’incorporaren a l’exercici foren
les bestretes de les subvencions que, si bé en un principi
només a les bases del PPOS, en l’últim trimestre de l’any
s’incorporaren també al PCV i als IFS16.
Només un 3,87 % dels recursos, els corresponents als
capítols 3 i 5 del pressupost d’ingressos que recull les taxes i els
ingressos patrimonials, es poden veure alterats per la
Diputació a través de les diferents modificacions de les
ordenances fiscals. Això representa només uns 16.790.938,
10.000.000 dels quals corresponen només a la taxa pels serveis
de gestió tributària, una taxa que seguint el criteri ja anunciat
en l’anterior pressupost ha baixat en 2.000.000 euros.
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Aquest menor pressupost d’ingressos es tradueix,
evidentment, en menor despesa global, tal com es veu reflectit
en els documents annexos. Així i tot, el pressupost de la
Diputació per al 2017 duplicarà les transferències directes als
municipis reafirmant l’aposta de l’equip de govern provincial
per l’autonomia dels seus alcaldes i alcaldesses a l’hora de
decidir les inversions en els municipis.
S’han ajustat quasi totes les partides menys aquelles
que estan relacionades amb la sanitat, l’educació i els serveis
socials, on s’han incrementat les partides de l’any anterior. La
resta d’àmbits de gestió s’ajusten de forma proporcional, tenint
en compte sobretot la capacitat de gestió anual per al seu
càlcul, amb l’objectiu de dotar amb 20,6 milions d’euros el
Fons de Cooperació Municipal, al qual la Generalitat aporta
altres 20,6 milions d’euros, un fons incondicionat i que dóna
resposta a una reivindicació històrica dels alcaldes i alcaldesses
en les últimes dècades. A l’apartat social, s’inclouen els
106.307.538,48 euros per a l’HGU. Es mantenen pràcticament
les aportacions al Psiquiàtric de Bétera, IVAF, escoles agrícoles i
forestals i s’augmenta en 3.144.367 euros la dotació per ajudes
de la Diputació per als Serveis Socials Generals en municipis de
menys de 10.000 habitants. A més es creen dos partides per a
ajuda en municipis en les competències previstes en la
legislació vigent per a la construcció de centres de dia i centres
socials dotada inicialment en 5.600.000 i una altra aplicació
pressupostària per a manteniment de les escoles públiques.
Per a dotar aquestes novetats, les àrees de Cooperació i
Carreteres són les que més ajusten les seues partides en
aquest pressupost per a facilitar aquestes noves inversions
socials. Si bé aquest govern preveu equilibrar aquesta dotació
inicial amb el romanent de tresoreria de 2016. Així doncs, fruit
de l’experiència d’aquest any de gestió, la lectura dels ajustos
d’aquestes dues àrees han de complementar-se amb la xifra
del romanent previst, amb l’objectiu que tant l’àrea de
Carreteres com l’àrea de Cooperació recuperen les seues
dotacions per a PPO i inversions com en 2016. D’aquesta
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manera, i encara que aquestes dues àrees troncals de la
Diputació partisquen amb un pressupost inferior a 2016, la
compensació amb els romanents una vegada tancat l’exercici
pressupostari de 2016 permetrà a Carreteres mantenir el seu
programa de reforç de seguretat en la xarxa provincial i a
Cooperació, mantenir, i fins i tot incrementar, la dotació del
PPOS.
Una vegada detallat aquest romanent i si calguera
cobrir necessitats sobrevingudes en cooperació, beques, plans
d’ocupació i transparència, com també noves inversions
necessàries per al desenvolupament dels pobles i els seus
habitants, es podrà, si s’escau, incorporar crèdits
pressupostaris mitjançant operació financera.
Com sempre, aplegats a aquest punt, cal destacar que
el Pressupost és un document inicial de treball per a la
institució provincial. Un document viu que, si bé naix amb una
columna vertebral definida per les prioritats i les limitacions
que s’han descrit fins ací, s’adaptarà també, com sol ser
habitual, a les noves prioritats que vagen sorgint al llarg de
l’exercici pressupostari, però que en tot cas tindran una sola
prioritat, millorar la vida de les persones que comparteixen
aquest espai de convivència que delimita la nostra província.
En aquest repte, en aquest treball i en aquesta responsabilitat
tindrem oportunitat de trobar-nos un any més, sens dubte, al
llarg de l’exercici pressupostari.
El president
Jorge Rodríguez Gramage
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