
Un pressupost per a avançar 

En unes setmanes, l’Ajuntament de Vila-real aprovarem el pressupost de l’any que ve. Una 

fulla de ruta que ens marca per on volem anar en els pròxims mesos dins les possibilitats que 

tenim. És un treball complex, de punta de boixets, però que encarem amb la convicció que 

2017 serà l’exercici del reequilibri i de seguir construint, de la mà de les nostres empreses i 

entitats, un model de ciutat que avança, que creu en les persones i que obri oportunitats.  

No ha sigut ni serà fàcil. El monstre de l’urbanisme depredador practicat pel Partit Popular en 

els seus anys de govern municipal segueix amenaçant els comptes, amb sentències, empastres, 

reclamacions i un risc calculat en 231 milions d’euros sobre les arques locals que, amb molt 

d’esforç i intel·ligència, estem intentant minimitzar. És una de les nostres principals 

preocupacions: que aquest monstre, que s’ha alimentat durant anys de les il·lusions i les 

expectatives de tanta gent, no afecte als veïns ni al progrés de la ciutat.  

Amb aquest objectiu estem perfilant les línies estratègiques que guiaran els pressupostos de 

l’any que ve: treballar més i millor amb les empreses locals, pagar prompte i bé, minimitzar 

l’impacte de l’urbanisme depredador del PP, mantenir el 0,7 per a cooperació que ens ha fet 

referents, reforçar l’aliança amb la societat i avançar en un model de ciutat que s’ha demostrat 

viable, eficaç i il·lusionant.  

Per a fer-ho, partirem en 2017 d’un pressupost proper als 45 milions d’euros. La major part 

dels ingressos, com passa en totes les administracions locals, provenen de la contribució, que 

l’any que ve, com a conseqüència del desajust provocat per aquest monstre urbanístic, es 

veurà incrementada, després d’anys de congelació i una baixada històrica en els rebuts. Però 

enguany, en l’apartat dels ingressos, destaca també l’aportació d’altres administracions: la 

Diputació, però sobretot la Generalitat. A banda de l’increment substancial de les aportacions 

a Serveis Socials, que s’han duplicat en dos anys, en 2017 comptarem per primera vegada amb 

332.000 euros del Fons de Cooperació Municipal que, a pesar d’estar contemplat a l’Estatut, 

mai no havia arribat a crear-se. És el nou Consell, presidit per Ximo Puig, qui ha estat capaç de 

fer-ho, demostrant, una vegada més, que els més beneficiats del canvi en el govern autonòmic 

han estat els ciutadans.  

També per primera vegada, en 2017 podrem crear places de funcionaris i pal·liar el dèficit de 

personal, amb 40 treballadors menys, que hem patit en els últims anys  a conseqüència de la 

injusta Llei de Racionalització de les Administracions Locals del Partit Popular. Places que ens 

serviran sobretot per a agilitar pagaments d’ajudes, convenis i tramitacions.  

Els préstecs milionaris del PP s’engoliran més de 2,5 milions d’euros més del pressupost i 

limitaran de nou la capacitat inversora de la ciutat, però amb audàcia i molt d’esforç 

aconseguirem que Vila-real seguisca avançant en 2017, de la mà de les nostres empreses i 

entitats, cap a la ciutat capdavantera, solidària i emprenedora que som.   


