MEMÒRIA DE ALCALDIA
PRESSUPOST MUNICIPAL 2021
És el pressupost que ens han demanat els onders. En este full de ruta trobareu els
suggeriments dels onders que ens han arribat a través de la campanya de pressupostos
participatius ‘Millorem Onda’. Trobareu les aportacions de les entitats socials i
econòmiques d’Onda i la província que ens han fet arribar a través del pacte ‘Tots per
Onda’. Trobareu les propostes que ens anotarem recorrent Onda barri a barri. I trobareu
les aportacions dels grups de l’oposició a qui també hem volgut donar veu.
Perquè estem davant del repte més gran de la història d’Onda, estem sofrint una
pandèmia, i és necessari que sumem forces per a superar esta adversitat i atendre totes
les necessitats dels onders. És moment que tots els colors polítics es fonguen en el roig
de la creu de Montesa, en el roig i groc de la senyera i en el blau de les ones que
conformen la bandera d’Onda.
Durant 2021 és produirà la baixada de l'IBI fins a la quota més baixa de la història d'Onda
(del que ja portem una reducció acumulada del 10% en els dos últims exercicis), que
continuarà durant tota la legislatura, ja que l’IBI passarà de 0,72 per acabar al 0,61 en
2022. A banda, tampoc recaptarem per ocupació de terrases tal i com ens vam
comprometre amb els hostalers per a ajudar-los a tirar endavant en esta situació difícil.
Som un govern de paraula, i complim amb el nostre compromís de baixar impostos i
treballar per sumar noves oportunitats de present i futur a la nostra ciutat. És la forma el
útils als onders.
Amb esta pressupost, el meu equip i jo hem treballat per equilibrar les despeses i
ingressos i distribuir de la forma més eficient els recursos públics. I amb els comptes a la
mà els assegure que estem davant del pressupost que necessitem per a cuidar dels
onders i créixer com a societat, com a ciutat i com a terra de valors que llegar a les futures
generacions. I a pesar de la reducció d’ingressos, la inversió directa de l’Ajuntament en
Onda i els onders, llevat l'efecte del Pla Eidficant, augmenta un 10% fins als 4,5 milions
d’euros.
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entenem per eficiència en la gestió, que significa fer més amb menys recursos i ser més

Este és el nostre model de gestió, que l’hem cimentat sobre tres eixos estratègics sobre
els quals recau tota la inversió d’este Pressupost. El primer eix, com no podia ser d’altra
forma, contempla totes les inversions socials per a cuidar als nostres veïns, perquè si
sempre són la nostra prioritat, davant d’una pandèmia cal redoblar els esforços.
El segon eix estratègic comprén totes aquelles inversions destinades a fomentar
l’economia d’Onda, tant per a generar noves oportunitats laborals, com per a atraure
noves inversions i consolidar l’actual teixit empresarial, comercial i autònoms.
I el tercer eix persegueix el desenvolupament sostenible de la nostra ciutat, amb el pla
d’acció ‘Onda 2030’ i en alienació amb els 17 objectius de l’ONU.
Este és el nostre projecte per a Onda. I comptem amb la veu i inconformisme dels onders
per a alçar-nos cada dia amb el ferm propòsit de fer un poc millor la nostra feina, la de
servir al nostre poble amb orgull, honor i responsabilitat. Amb tots vosaltres, continuem
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caminant junts per la nostra Onda.

