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Proposta d’acord al PLE DE LA MANCOMUNITAT  

 
2.1. Quota ordinària, pressupost, plantilla i relació de llocs de treball/2018. 

Ateses les següents consideracions: 
 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 

Atés 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. 

Atés que la  Quota Ordinària a satisfer pels municipis integrants de la Mancomunitat de la Ribera Alta en 

l’exercici 2018 es proposa mantenir-la a en 2,255 €/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 

0,15785. 

Atés que s’ha confeccionat el projecte de pressupost i de plantilla per a l’exercici 2018 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. 

Atés que a l’expedient consta la documentació del projecte el pressupost i de plantilla per a l’exercici 2018, 

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 2017, i la liquidació del 

darrer exercici liquidat, el 2016. 

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

Atés que el projecte de pressupost i de plantilla ha estat dictaminat favorablement per la Comissió 

Informativa. 

Atés 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 2018 l’import de la Quota Ordinària a satisfer pels 

municipis integrants de la Mancomunitat de la Ribera Alta : 2,255 €/habitant més una reducció de fins el 

7% prevista al segon paràgraf de la base 47.2 de les Bases d’execució del pressupost 

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

2018,  així com les Bases d’execució del pressupost. 

Seguidament es transcriuen, extractadament, les xifres resultants per al Pressupost: 
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RESUM GENERAL Projecte PRESSUPOST / 2018 

  

DESPESES CONSIGNACIÓ 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA   

a) Operacions corrents 2.871.606,60 

    

1) Despeses de personal 1.831.198,36 

2) Despeses en bens corrents i serveis 377.895,04 

3) Despeses financeres 6.500,00 

4) Transferències corrents 656.013,20 

    

b) Operacions de capital 116.900,00 

    

6) Inversions reals 84.900,00 

7) Transferències de Capital   

8) Actius financers   

9) Passius financers 32.000,00 

TOTAL 2.988.506,60 

    

INGRESSOS CONSIGNACIÓ 

    

a) Operacions corrents 2.906.606,60 

    

1) Impostos directes 0,00 



 

 

 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 

 

Seu : C/Taronger 116. 46600 Alzira. Telèfon 96 241 41 42  Fax 96 241 41 72 

Correu electrònic: info@manra.org  http:\\www.manra.org 

2) Impostos indirectes 0,00 

3) Taxes i altres ingressos 632.655,53 

4) Transferències corrents 2.273.759,72 

5) Ingressos patrimonials 191,35 

    

b) Operacions de capital 81.900,00 

    

6) Alienació d'inversions reals 0,00 

7) Transferències de capital 81.900,00 

8) Variació d'actius financers   

9) Variació de passius financers   

TOTAL 2.988.506,60 

 

El pressupost del Consorci de la Ribera s’integrarà en el de la Mancomunitat als efectes de la seua 

consolidació. 

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 la gestió pressupostària de l’exercici. 

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

íntegrament, a este acord. 

 
Alzira, gener de 2018. 
El president 
 

 

 

 

 

 

 

 


