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Projecte de PRESSUPOST EXERCICI 2021
M E M Ò R I A

El President que subscriu, donant compliment a tot allò que es determina en l'article 112 de la
Llei 7/85, de Bases de Règim Local, en relació amb l'article 168 del RDL 2/2004, de 5 de març (llei
reguladora de les Hisendes Locals), formula, pel present escrit, la memòria explicativa de la situació
econòmica  i  financera  de  la  Mancomunitat  i  de  les  modificacions  essencials  que  el  Projecte  de
Pressupost introdueix en relació amb el corresponent pressupost de l'exercici anterior, així com de la
conveniència i importància, fases d'execució i motius de prioritat de les despeses d'inversió que conté.

I.  Situació econòmica i financera de la Mancomunitat de la Ribera Alta. No hi ha aspectes
destacables.  Continuem  amb  la  dependència  de  la  efectivitat  dels  ingressos  procedents  d’altres
administracions  (especialment  G.V.  i  Diputació)  i  aportacions  dels  municipis  integrants  de  la
Mancomunitat.  El  projecte  de  pressupost  contempla  les  consignacions  econòmiques  per  poder
atendre les despeses generades per les operacions financeres contractades per tal  de donar a la
Mancomunitat un nivell de disponibilitats suficient per a afrontar les operacions inherents a la gestió
de la Mancomunitat de manera normal en determinats mesos de l'any natural.
S’adopten noves mesures per a estimular la domiciliació i pagament puntual de les quotes ordinàries i
complementàries dels municipis 

II.  Despeses. Quant  a les  despeses el  projecte que es formula contempla les  obligacions
mínimes que la Mancomunitat té contretes, havent procurat la dotació de tots els serveis, programes i
activitats  que  la  Mancomunitat  té  establertes  o  previstes.  D'altra  banda  cal  assenyalar  que  les
dotacions per a despeses de personal cobreixen les obligacions contretes. Línies  destacables del
projecte de pressupost de despeses:

a) En termes generals, la continuïtat de tots els serveis, programes i partides existents  en
exercicis anteriors.

b) Modificacions: A la documentació del projecte hi ha un estat comparatiu 2020-2021, tant
d’ingressos com de despeses, document necessari per a comprendre i no fer excessivament extensa
la present memòria.

Les  variacions  més  substancials  del  projecte  de  Pressupost  de  despeses  que  ara  es
presenta, en relació al de l’exercici anterior, radiquen fonamentalment en els següents punts:

1. S’ajusten les consignacions de determinades partides, d’acord amb l’evolució dels serveis o
als  imports  efectivament  previstos,  com és el  cas  de  les  diferents  partides  de  despeses  de
personal  d’administració  general  i  el  d’alguns  serveis  específics,  com l’Oficina  de  Promoció
Cultural i Lingüística, el servei PANGEA, el servei de medi ambient, multes, arxius, OMIC, EEIIA,
ADL, Igualtat, Joventut, així com els programes de serveis socials generals.  
2.  Es  desdoblen  partides  per  a  adaptar-les  a  la  seua  naturalesa,  com  son  atencions
protocol·làries i representatives, Defensa Jurídica, Treballs realitzats per altres empreses, Neteja
Edifici.
4. Es consignen les inversions de la subvenció de lDAE i de l'aportació de l'Ajuntament d'Alzira
per  al  projecte  de  la  recuperació  del  traçat  de  l’antic  Trenet,  així  com  les  despeses  de
manteniment d’eixa Via Verda.
5. Es dota consignació pròpia per a despeses del servei de digitalització del patrimoni, per a no
dependre exclusivament de subvencions externes.
6. Per a una major funcionalitat, s'uneixen els departaments de Medi Ambient amb el nou servei
de  Residus  Sòlids  Urbans,  creant  el  servei  de  Medi  Ambient/Residus  amb  les  partides
pressupostàries corresponents als Envasos Lleugers i Paper Cartró així com al nou servei de
recollida de Residus Sòlids Urbans.
7.  Canvia  el  sistema  de  pagament  del  servei  de  residus.   L’empresa  ja  no  facturarà  als
ajuntaments,  sinó  a  la  Mancomunitat,  i  és  liquidarà  posteriorment  les  quotes  segons  les
instruccions del servei aprovades.
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7. Es crea el servei de Dependència abans integrat en Serveis Socials Generals, degut a que
s’ha instaurat una línia de finançament diferenciada per part de la Generalitat Valenciana.

La resta dels  serveis i  obligacions tenen consignacions que,  potser,  serà necessari  modificar
puntualment al llarg de l'exercici.

III.  Ingressos. Quant als ingressos, el projecte que es formula contempla, amb un criteri de
prudència,  els  ingressos  que  l’experiència  dels  anteriors  anys  ens  permet  consignar  com  a
previsibles. 

Les variacions més substancials del projecte de Pressupost d’Ingressos que ara es presenta,
en relació al de l’exercici anterior, radiquen fonamentalment en els següents punts:

1. S’ajusten  les  consignacions  d’alguns  conceptes  en  funció  de  les  expectatives  reals  dels
mateixos, principalment els relatius a les quotes complementàries dels municipis adherits a
serveis concrets i de les diferents taxes.  

2. Es restructuren  les consignacions en els ingressos derivats del servei de residus, ja que la
factura del  contractista  es pagarà  per  la  Mancomunitat  i  posteriorment  es  girarà  la  quota
corresponent als municipis adherits.

3. S’ajusten les quantitats dels conceptes d’algunes subvencions de la Generalitat Valenciana i
de la Diputació de València, d’acord amb les previsions de subvencions per al sosteniment
dels serveis i per al sosteniment general de la Mancomunitat. 

4. Es consigna la subvenció de l'IDAE i de l'Ajuntament d'Alzira per al projecte plurianual de la
recuperació del traçat de l’Antic Trenet.

IV.- Quota ordinària.   L’import de l'aportació prevista pels ajuntaments dels municipis membres en
concepte  de  quota  general  per  al  sosteniment  de  la  mancomunitat  no  s’incrementa  i  es  de
491.416,18€ (7% del pressupost total), resultat que equival a aplicar una quota de 2,40 €/habitant,
amb les  reduccions  de  fins  al   7%,  en  aplicació  del  que  es  disposa  al  punt  47.2  de  les  Bases
d’execució del pressupost.  Per tant, es proposa al Ple la fixació de la quota anual de la Mancomunitat
en 2,40 €/habitant, amb una reducció prevista al punt 47.2 de les Bases d’execució del pressupost:

a) del 5% per als municipis que presenten alguna de les següents condicions:
-  estar  adherits  al  servei  de  recollida  de  residus)  i/o  al  servei  mancomunat  de  gestió
d’expedients sancionadors.
- domicilien el pagament de la quota anual, amb pagaments fraccionats mensualment de 1/12
parts de la quota anual.

b) del 7% per als municipis que domicilien el pagament de la quota anual, amb un únic pagament
que es farà efectiu en el mes de febrer 2020.

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 2021 i així mateix estiga al corrent de les quotes liquidades pel
Consorci de la Ribera amb anterioritat a l’esmentada data en el termes que s’esmenten en les bases
d’execució del pressupost (47.2.i següents).

En  tal  estat,  té  l'honor  d'elevar  a  la  Corporació  Municipal  el  Projecte  de  Pressupost  d'esta
Mancomunitat per a l'exercici 2021 per a la seua discussió i aprovació definitiva, sense perjudici dels
terminis legalment previstos per a l’exposició pública.

El President
Txema Pelaez Palazón.
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