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ESMENA AL PRESSUPOST 2022 
 

Txema Peláez Palazón, President de la Mancomunitat de la Ribera Alta, davant el Ple i a l’empar de l’article 97.5 
del ROFRJCL  proposa la següent Esmena: 
 
Havent-se dictaminat el pressupost de 2022 de la Mancomunitat i aixì mateix el del Consorci de la Ribera, que 
s’integra i consolida en el de la Mancomunitat de la Ribera Alta, es comprova que hi ha una errada en les 
aportacions de la Mancomunitat al projecte RHEDES, per la qual cosa procedeix la correcció mitjançant la 
corresponent esmena, sent la partida d’ingressos que s’augmenta la  general de projectes europeus, ja que es 
preveu un increment  d’ingressos en aquesta partida al llarg de l’exercici pressupostàri. 

 
En concret les consignacions finals de les partides modificades son: 

 

IMPORT DICTAMINAT PER LA  JUNTA DE GOVERN 
 

PARTIDA DESPESES IMPORT 

943  4670100 179,279.00 193.946,00 

INGRESSOS 

49000 189.756,08 204.423,08 

 
Aixi mateix cal incloure el pressupost consolidat de la Mancomunitat i Consorci de la Ribera, amb els ajustos 
corresponents. 
 

PRESSUPOST CONSOLIDAT  MANCOMUNITAT +CONSORCI 2022 

      

DESPESES Mancomunitat Consorci Total ajustos total consolidat 

      

CLASSIFICACIÓ 

ECONÒMICA 

     

a) Operacions corrents 8,636,044.32 1,298,967.61 9,935,011.93  9,935,011.93 

     0.00 

1) Despeses de personal 4,566,377.83 890,561.02 5,456,938.85  5,456,938.85 

2) Despeses en bens 

corrents i serveis 

2,542,914.37 400,406.59 2,943,320.96  2,943,320.96 

3) Despeses financeres 12,500.00 8,000.00 20,500.00  20,500.00 

4) Transferències corrents 1,514,252.12  1,514,252.12 193,956.00 1,320,296.12 

     0.00 

b) Operacions de capital 473,672.99 0.00 473,672.99  473,672.99 

     0.00 

6) Inversions reals 441,095.47  441,095.47  441,095.47 

7) Transferencies de 

Capital 

0 0.00 0.00  0.00 

8) Actius financers 0 0.00 0.00  0.00 

9) Passius financers 32,577.52 0.00 32,577.52  32,577.52 

TOTAL 9,109,717.31 1,298,967.61 10,408,684.92 193,956.00 10,214,728.92 

      

INGRESSOS CONSIGNACIÓ     

      

a) Operacions corrents 8,702,248.59 1,298,967.61 10,001,216.20  10,001,216.20 

      

1) Impostos directes 0 0.00 0.00  0.00 
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2) Impostos indirectes 0 0.00 0.00  0.00 

3) Taxes i altres ingressos 1,153,547.64 174,412.40 1,327,960.04  1,327,960.04 

4) Transferències corrents 7,548,500.95 1,124,555.21 8,673,056.16 193,956.00 8,479,100.16 

5) Ingressos patrimonials 200 0.00 200.00  200.00 

      

b) Operacions de capital 407,468.72 0 407,468.72  407,468.72 

      

6) Alienació d'inversions 

reals 

0.00 0 0.00  0.00 

7) Transferències de capital 407,468.72 0 407,468.72  407,468.72 

8) Variació d'actius 

financers 

 0 0.00  0.00 

9) Variació de passius 

financers 

 0 0.00  0.00 

TOTAL 9,109,717.31 1,298,967.61 10,408,684.92 193,956.00 10,214,728.92 

 
per la qual cosa , la proposta que es sotmen a dictamen es la següent : 
 

Proposta d’acord al PLE DE LA MANCOMUNITAT   

  
Quota ordinària, pressupost, plantilla i relació de llocs de treball/2022. 

Vista la memòria de la Presidència, atès que cal confeccionar els pressupost de les entitats públiques de 
conformitat tot atenent primerament a les disponibilitats econòmiques, és a dir elaborant primerament l’Estat dels 
Ingressos, per a una vegada determinada este, confeccionar l’Estat de les Despeses previstes al llarg de l’exercici. 

Atès que la  Quota Ordinària a satisfer pels municipis integrants de la Mancomunitat de la Ribera Alta en l’exercici 
2022 es proposa mantenir-la a en 2,40 €/habitant, més una reducció fins el 7% prevista al segon paràgraf de la 
base 47.2 de les Bases d’execució del pressupost, la qual cosa suposa una reducció del 0,168. 

Atès que s’ha confeccionat el projecte de pressupost i de plantilla per a l’exercici 2022 i que s’estima que el projecte 
presentat s’ajusta a les possibilitats, expectatives, necessitats i projectes previstos  per al correcte funcionament 
d’esta Mancomunitat al llarg de l’exercici. 

Atès que a l’expedient consta la documentació del projecte el pressupost i de plantilla per a l’exercici 2022, així 
com també, de conformitat amb la legalitat vigent, la documentació annexa; tot incloent-hi Memòria de la 
Presidència i informació sobre l’Estat d’execució del pressupost de l’exercici 2021, i la liquidació del darrer exercici 
liquidat, el 2020. 

Atès que a l’expedient consta informe de la Intervenció d’esta Mancomunitat. 

Atès que es competència del Ple de la Mancomunitat resoldre a este respecte, tot requerint-se a l’efecte  majoria 
simple. 

Es formula la següent proposta d’ACORD: 

  
Primer.  Establir amb efectes des de del 1 de gener del 2022 l’import de la Quota Ordinària a satisfer pels municipis 

integrants de la Mancomunitat de la Ribera Alta : 2,40 €/habitant més una reducció de fins el 7% prevista en la 
base 47.2 de les Bases d’execució del pressupost. Esta reducció sols serà aplicable, en tot cas, quan els 
ajuntaments estiguen al corrent de totes les  quotes  ordinàries, per prestació de serveix o quotes complementaries 
de la Mancomunitat, liquidades amb anterioritat a l’1 de gener de 2022 i així mateix estiga al corrent de les quotes 
liquidades pel Consorci de la Ribera amb anterioritat a l’esmentada data. 

Segon. Aprovar la relació de llocs de treball,  Pressupost i la Plantilla de la Mancomunitat per a l’exercici 2022,  així 

com les Bases d’execució del pressupost. 

Seguidament es transcriuen, extractada ment, les xifres resultants per al Pressupost 2022. 
 
 

RESUM GENERAL Projecte PRESSUPOST / 2022 
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DESPESES CONSIGNACIÓ 

  

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA  

a) Operacions corrents 8,636,044.32 

  

1) Despeses de personal 4,566,377.83 

2) Despeses en bens corrents i serveis 2,542,914.37 

3) Despeses financeres 12,500.00 

4) Transferències corrents 1,514,252.12 

  

b) Operacions de capital 473,672.99 

  

6) Inversions reals 441,095.47 

7) Transferencies de Capital  

8) Actius financers 0.00 

9) Passius financers 32,577.52 

TOTAL 9,109,717.31 

  

INGRESSOS CONSIGNACIÓ 

  

a) Operacions corrents 8,702,248.59 

  

1) Impostos directes 0.00 

2) Impostos indirectes 0.00 

3) Taxes i altres ingressos 1,153,547.64 

4) Transferències corrents 7,548,500.95 

5) Ingressos patrimonials 200.00 

  

b) Operacions de capital 407,468.72 

  

6) Alienació d'inversions reals 0.00 

7) Transferències de capital 407,468.72 

8) Variació d'actius financers  

9) Variació de passius financers  

TOTAL 9,109,717.31 

 
Tercer.- Exposar al públic els acords adoptats pel termini previst legalment, entenent-se aprovat definitivament 

si durant l esmentat termini no es presentarà cap al·legació ò reclamació. 
 
Quart.-  Delegar en la Presidència per a l’aprovació de les operacions de préstec o tresoreria que siguen 

necessàries per a l’execució del Pressupost així com la signatura dels corresponents contractes i qualsevol altres 
acords ó resolucions necessàries per a l’execució de les mateixes, donant compte al Ple. 

 
 Cinqué. Autoritzar la presidència per a tot allò que resulte necessari per a donar compliment, íntegrament, a 

este acord. 
 
Es per el que es somet a consideració al Ple de la Mancomunitat per a la seua aprovació. 
 
Alzira, a  data de la firma electrònica. Firmat al marge. 
El President . Txema Peláez Palazón. 


