
 
   

 

 
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LA RIBERA PER A  2021 

 

Vistes les disponibilitats i necessitats del Consorci de la Ribera i la memòria de la 
Presidència  s’ha el.laborat el pressupost per a l’any 2021, estimant-se que el 
projecte presentat s’ajusta a les possibilitats, expectatives, necessitats i projectes 
previstos  per al correcte funcionament al llarg de l’exercici 
 
Atés que la proposta s’efectua en aplicació d’allò disposat en l’article 168.4 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que se aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i a l’orde HAP/419/2014, de 14 de març, pel que 
fa a l’estructura pressupostària  
 
Atès que correspon resoldre a la Junta General del Consorci, tot requerint-se a 
l’efecte  majoria  simple, es sotmet a consideració de la Junta general els següents 
acords 

 

Primer. Aprovar el projecte de Pressupost del Consorci de la Ribera per a l’exercici 
2021 així com la documentació preceptiva integrant del mateix: 
 

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ  Import 

I Impostos directes 0,00 

II Impostos indirectes 0,00 

III Taxes,preus públics i altres ingresos 170.299,99 

IV Transferències corrents 1.934.453,50 

V Ingressos patrimonials 0,00 

VI Enajenació d'inversiones reals 0,00 

VII Transferències de capital 0,00 

VIII Actius financers 0,00 

IX Actius financers 0,00 

 INGRESSOS CORRENTS 2.104.753,49 

 INGRESSOS DE CAPITAL 0,00 

 TOTAL  2.104.753,49 

 

  

  

Descripció Import 

Despeses de personal 1.032.658,89 

Despeses corrents en béns i serveis 602.509,60 

Despeses financeres 8.000,00 

Transferències corrents 182.585,00 

Inversions reals 279.000,00 



 

Transferències de capital  0,00 

Actius financers 0,00 

Pasius financers 0,00 

Despeses corrents 1.825.753,49 

Despeses de capital  279.000,00 

TOTAL 2.104.753,49 

 

 

 

 
Segon. Comunicar aquesta acord a la Mancomunitat de la Ribera Alta per a la seua 
consolidació pressupostària en el Pressupost d’aquesta i la tramitació conjunta 
corresponent  
 
Tercer. Facultar a la Presidència per concertar les operacions tresoreria ó préstecs 
que siguen legalment necessàries per a l’execució dels programes i de la gestió 
financera del Consorci i dels organismes autònoms, donant compte a la comissió 
executiva ó junta general del consorci 
 
Quart. Autoritzar la Presidència per a tot allò que resulte necessari per a donar 
compliment, íntegrament, a este acord 

 
El President 
 
Oscar Navarro Torres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


