
 
   

 

 

Projecte de PRESSUPOST EXERCICI 2018 
 

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 149 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
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. Funció i situació actual del Consorci.   S’ha continuat en la línia de simplificar i 

racionalitzar la gestió administrativa i en compliment d’allò disposat en la LRSAL, a 
finals de  l’any 2017  i en este sentit es va procedir a la integració de l’organisme 
autònom AER en el Consorci.    

Per tant s’ha continuat en la línea d’integrar els organismes autònoms que existien 
anteriorment (Riberaturisme i AER),  quedant sols  com a tal el PATER que es continua als 
sols efectes de l’execució del Pactes ó Acords Territorials per l’Ocupació per poder accedir a 
l’important subvenció que concedeix el SERVEF als Pactes Territorials existents amb 
anterioritat 
En conseqüència el pressupost del Consorci  en l’any 2018 comprèn únicament el del 
Consorci com a organisme matriu i el del PATER, si be es continuen les funcions que 
s’estaven prestant anteriorment si bè com ares del Consorci : Energia, Promoció Econòmica, 
Turisme i Educació Ambiental. 
 
II. Situació econòmica i financera del Consorci de la Ribera.  La característica estructural 

del Consorci es la vinculació i dependència de la efectivitat dels ingressos procedents 
d’altres administracions (especialment UE, G.V. i Diputació) i aportacions mitjançant 
convenis amb municipis integrants de les Mancomunitats que formen part del 
Consorci ó convenis amb entitats externes del Consorci.  
Enguany es preveu mantenir l’aportació econòmica de les Mancomunitats al 
Consorci. S’està avançant en la línia de calrificar als ajuntaments del Consorci com a 
ens instrumental de les mancomunitats, en el sentit que aquestes siguen les que 
visualitzen els serveis que presten als municipis  
 

III. El projecte de pressupost contempla les consignacions econòmiques per poder 
atendre les despeses generades per les operacions financeres contractades per tal 
de donar al Consorci un nivell de disponibilitats suficient per a afrontar les operacions 
inherents a la gestió del mateix de manera normal en determinats mesos de l'any 
natural. 

 
 
 II. Despeses. Quant a les despeses el projecte que es formula contempla les obligacions 
mínimes que el Consorci té contretes, havent procurat la dotació de tots els serveis, programes i 
activitats 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) S’incorporen pràcticament tot el  els programes i personal  de l’organisme 
 



 

b)  Per altra banda es pretén la continuïtat de tots els serveis, programes i partides 
existents  en exercicis anteriors, creant-se nou serveis ( com el d’assistència tècnica a 
municipis en assumptes de fiscalitat de les companyes subministradores d’energia) 

 
 b) Modificacions:  
 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.-  L’import del pressupost consolidat del Consorci i els organismes autònoms 2018 més d'un un 

20% superior al del pressupost del 2017 ( passa de 1.057.000 euros a 1.281.537,15 euros),  
  
 2.- Este augment es deu en part a l’augment de subvencions , destacant la del  important Pla de 
Competitivitat  Turística de Diputació Provincial de València-GVA-Consorci  ( el total import del 
Programa pasa 390.000 euros a 450.000 euros ) i sense comptar amb l’incorporació en el pressupost 
inicial- si bè s’incorporarà  posteriorment, - del Pacte per l’Ocupació   dins del PATER) per un import 
de 290.000 
Cal destacar també que el capítol d'inversions es  de 300.000 procedents del Pla de Competitivitat 
Turistica. 
 
3.- Les partides “interessos” i “amortitzacions de préstecs” s’inclouen per a la formalització de préstec 
/operació de tresoreria que fa al Pla de Competitivitat Turistica i en el seu cas per al Pacte per 
l’Ocupació i les pendents d’amortitzar del PATER. 
 
4.- 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 generals del 
capítol 2.  

 
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. Él projecte de pressupost preveu un manteniment  de l’aportació de les Mancomunitats al 
Consorci en relació al pressupost de 2017  

2. Es preveu un augment important d eles subvencions de la GVA i Diputació de Valencia pel 
que fa al Pla de Competitivitat, ja que passa de 266.000 a 300.000 euros 

3. S’inclouen convenis previstos amb Diputació Provincial de València, GVA i ajuntaments  i 
altres institucions d’acord amb les necessitats previstes per al finançament dels diferents 
programes d’ocupació, mediambientals i de promoció turística.   

4.  S’inclouen diversos programes de subvencions de la UE (projecte europeus), destacant 
l’import projecte LIFE en l’àrea d’energia. 

5. S’ajusten les consignacions d’alguns conceptes en funció de les expectatives reals dels 
mateixos. 

 
Alzira, gener de 2018 

El President, 

 
 

 


