MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PRESSUPOST GENERAL PER A l'EXERCICI 2020
Art.168.1.a, R.D. Leg. 2/2004

Per a l'elaboració del projecte de Pressupost General per a l'exercici 2020 que
l'alcalde eleva al ple d'aquesta Corporació Municipal en compliment del que disposa
l'article 168 de l'Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL ),
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb els previs i oportuns
informes, s'han tingut en compte les següents consideracions:
El pressupost de 2020 recull una organització que reflecteix un nou plantejament del
consistori i s’ajusta, així mateix, a la situació econòmica en què es troba el consistori.
Es tracta d’un pressupost equilibrat que ascendeix a 1.220.472€, i que es descriu de
manera detallada en l’estat d’ingressos i despeses de 2020 de l’expedient.
A) En l'estat d'ingressos:
Com ja s'ha indicat les previsions d'ingressos per tributs s'ha realitzat tenint en
compte les dades dels exercicis precedents. Per a la seva quantificació s'han seguit
criteris de prudència per evitar distorsions al llarg de l’any.
Així, en el capítol I, allò més destacable és la concreció de la reducció en la
recaptació de l’impost en l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana.
En el capítol III, hi ha previstos els ingressos referents a les activitats activitats de
gimnàstica, ioga, pàdel, activitats aquàtiques..., que no es contemplaves fins a la data.
Pel que fa al capítol IV, les principals novetats són la consignació d’una partida que fa
referència al Pacte contra violència de gènere i un augment en el Fons de Cooperació
Municipal.
En el capítol V, s’inclou la partida de l’explotació del servei de Bar-Xiringuito del
poliesportiu.
B) En l'estat de despeses:
CAPÍTOL 1. Respecte a la despesa de personal ascendeix a 393.003,96 euros. Es
produeix un descens respecte de la despesa d’anys anteriors a causa de la diferent
situació laboral del personal actual. Així mateix, cal tenir en compte que s’ha

consignat una adequació en el capítol de retribucions de personal i d’òrgans de
govern. I s’ha tingut en compte la pujada del 2% prevista en els propers Pressupostos
General de l’Estat.
CAPÍTOL 2. El total dels crèdits pressupostaris que es refereixen al funcionament
dels serveis i el manteniment s’han calculat a partir de la despesa ocasionada en
l’exercici precedent, per tal de plantejar una proposta realista i ajustada. Hi ha
consignades de manera explícita les activitats que organitza i ofereix l’Ajuntament i
hi ha detallades les partides de les diferents regidories per facilitar-ne el funcionament
anual.
CAPÍTOL 3. Les despeses financers arreplegades en este capítol es refereixen al
pagament de despeses per interessos, manteniment de comptes i altres comissions
bancàries; ascendeixen a 12.240 euros.
CAPÍTOL 4. Les transferències corrents, per import de 34.575 euros, comprenen els
crèdits per aportacions de l’Ajuntament sense contraprestació dels agents receptors i
amb destinació a operacions corrents. També s’hi inclou la partida que fa referència a
l’EDAR.
CAPÍTOL 9. Per import de 312.340€ euros, hi ha les depeses per amortització dels 2
préstecs que actualment contrets el consistori termini i el préstec.

En conclusió:
El pressupost de 2020 ha estat calculat a partir d’uns criteris de prudència pel que fa
als ingressos, tenint en compte, a més, els resultats de l’exercici anterior.
Cal tenir en compte, a banda de les despeses presentades, que l’Ajuntament de
Ròtova ha de fer front al pagament dels préstec per valor de 324.580€, un 26,6% del
total del pressupost.
Així i tot, més enllà de les quantitats descrites en l’estat d’ingressos i despeses, cal
destacar el canvi de filosofia i l’adopció d’uns compromisos de recolzament en la
Mancomunitat de Municipis de la Safor. És el cas del servei d’Agent de
Desenvolupament Local, una aposta per tal de treballar l’accés a noves subvencions i
una major dinamització econòmica; i en el servei de Calaix Jove, per aportar una
major oferta en activitats per a la joventut.
El Pressupost recull la nova manera de gestionar les activitats que ofereix el
consistori, que han d’aparèixer en els comptes municipals.

Hi ha contemplada, a més, una nova organització, a partir de la concreció de les àrees
de govern. D’aquest manera, cal destacar les noves àrees de Comunicació, Promoció
lingüística, Benestar Social i Cultura (amb una àrees pròpia i delimitada),
Agricultura, Patrimoni, Joventut (també de manera independent); l’aposta decidida
per Educació, la delimitació de Turisme i la concreció d’una àrea per al Porrat de
Sant Macià; i incorporem noves àrees com Medi ambient, Igualtat i Indústria,
Comerç i AODL. De més a més, són uns pressupostos que volen donar cobertura a
una nova manera d’entendre la Participació Ciutadana, en col·laboració amb les
associacions i la ciutadania.
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