
 

PRESSUPOSTS 2014
Presentació 

Presentam el pressupost de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
per  a  l’exercici  2014  a  l’aprovació  en  aquesta  sessió  extraordinària
convocada per al dia d’avui.

ESTAT CONSOLIDAT de l'Ajuntament i Bellver SA:

c
1) Estat de despeses.

Capítol  Import 2014
Capítol 1.  Personal 5.259.706,23 
Capítol 2. Compres de béns i serveis 8.744.070,34 
Capítol 3.  Despeses financeres 108.423,43 
Capítol 4.  Transferències corrents 199.000,00 
Capítol 6.  Inversions 651.000,00 
Capítol 7.  Transferències de Capital 0,00 
capítol 8. Actius financers 10.000,00 
Capítol 9. Passius financers 1.210.000,00 
TOTAL DESPESES 16.182.200,00 

c
2) Estat d'ingressos.

Capítol Import 2014
Capítol 1.  Imposts directes 8.185.000,00 
Capítol 2.  Imposts indirectes 602.000,00 
Capítol 3.  Taxes i altres ingressos 4.530.100,00 
Capítol 4. Transferències corrents 2.303.000,00 
Capítol 5.  Ingressos patrimonials 417.100,00 
Capítol 6. Alienació inversions reals 0,00 
Capítol 7. Transferències de capital 145.000,00 
Capítol 8. Actius financers 0,00 
Capítol 9. Passius financers 0,00 
TOTAL INGRESSOS 16.182.200,00 

Com ja heu pogut observar, l’expedient consta de la documentació amb
la normativa vigent. Però més enllà de la documentació tècnica cal fer, a
mode de resum, algunes consideracions:
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Primer: La tardança en la tramitació d’aquest pressupost. A diferència
del que venia essent habitual, motivada per la previsió de l’aprovació de
la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  les  diferents  modificacions  de
l’esborrany  d’aquesta,  gairebé  durant  tot  l’any  2013,  i  sobretot  les
modificacions produïdes durant  el  segon semestre,  motivaren aquest
ajornament.

Segon: Aquest pressupost que proposam per a l’aprovació compleix amb
els paràmetres obligatoris, que bàsicament són:

a) Estabilitat  pressupostària:  contemplat  a  l’article  135  de  la
Constitució  espanyola  i  recollit  posteriorment  a  la  Llei
orgànica  2/2012,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat
financera.  És  en  aquesta  llei  on  es  recullen  dues  normes
bàsiques  que  condicionaran  el  present  i  el  futur  de
l’Administració Local:

1. La regla de la despesa.
2. L’obligació  d’aprovar  i  liquidar  el  pressupost

anual amb superàvit.

En el nostre cas es compleixen les dues, en la regla de la despesa
el màxim de despesa possible és de 14.762.200,00 i la prevista és
de14.495.806,04, amb un marge favorable de 183.606,04 euros. 
Pel  que fa al  superàvit  en termes de comptabilitat  nacional,  el
pressupost de 2014 preveu un superàvit d’1.220.000 euros

b) Morositat: un altre concepte normatiu que suposa, sobretot,
un  esforç  important  amb  la  gestió  administrativa  en  la
tramitació de les factures dels proveïdors. Això, evidentment,
sense perjudici  de l’eficient situació econòmica financera de
del nostre Ajuntament.

Aquest  concepte  està  recollit  a  la  Llei  3/2004,  per  la  qual
s’estableixen  mesures  contra  la  morositat,  aquesta  llei  fixa
l’obligació de pagar les factures en un màxim de 30 dies. D’acord
amb  la  informació  del  MEH  el  període  mitjà  de  pagament  és
actualment  al  nostre  Ajuntament  de  8  dies.  Es  compleix
àmpliament l’obligació.

Recordam que aquest Ajuntament no va haver d’acudir a cap dels
tres  plans  de  mesures  extraordinàries  de  liquiditat  per  a
municipis amb problemes financers elaborats per l’Estat.

c) Romanent  de  tresoreria  i  resultat  pressupostari.  Índexs
econòmics recollits també a la nova llei.

En el nostre cas tant un com l’altre són clarament positius:
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 2009 2010 2011 2012 2013
ROMANENT DE TRESORERIA 1.057.220,42 1.169.768,31 1.175.665,73 2.359.922,82 4.300.840,79

RESULTAT PRESSUPOSTARI 905.299,32 821.733,10 799.759,53 1.304.795,61 2.460.591,01 

d) En matèria d’endeutament, es segueix amb l’esforç de reducció
del  deute,  que  ha  permès  passar  d’un  endeutament  màxim  de
10.653.855,03  a  5.524.286,96  euros,  és  a  dir,  una  reducció  de
5.129.568,07 euros.

Tercer: Recuperació de l’IVA. Encara que ja véngui essent habitual, cal
remarcar que la situació actual de l’Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar vers la recuperació de l’IVA de totes aquelles activitats que en
són susceptibles és la següent:

Amb sentència favorable: 

2.007 2.008 2.009 TOTAL
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343.595,79 658.882,85 502.623,78
1.505.102,4

2

Pendents de sentència:

2.010 2.011 2.012 TOTAL

545.780,66 540.964,23 657.953,84
1.744.698,7

3

En total  són ja  1.505.102,42 euros,  que d’acord amb les sentències
corresponents han estat retornats  a l’Ajuntament.

Aquesta evolució és evident que ens ha servit per millorar la situació
financera de l’Ajuntament, i seguim pensant que la creació de l’Empresa
Municipal Bellver SA fou un encert.

Quart: Serveis Municipals. Tal com es pot veure a la documentació del
pressupost no només es mantenen els serveis municipals que presta
l’Ajuntament, sinó que globalment augmenten.

a) Serveis Socials: La despesa en serveis socials s’ha incrementat
en 71.972,37 euros respecte de l’any passat. Tal vegada sigui
el  més  important  dels  serveis  que  està  prestant  aquest
Ajuntament,  encara  que  la  recent  Llei  27/2013,  de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local preveu el
traspàs a la CAIB de les competències en aquesta àrea.

b) Cultura: Les manifestacions culturals en el municipi no sols
s’han mantingut,  sinó que van en augment.  Per tal  motiu i
vista la mancança que hi ha d’instal·lacions en el nucli de Sant
Llorenç s’apostarà aquest 2014 per fer una rellevant inversió
cultural i social com és la Sala Rigal.

Ja a l’any 2008 es va signar l’operació bancària per a aquesta
inversió. La situació econòmica i la normativa de l’Administració
central ens ha fet ajornar aquest projecte, encara que el nostre
Ajuntament no està sotmès al pla d’ajust.

c)  Turisme:  L’activitat  econòmica  més  important  del  nostre
municipi i per això es mereix la nostra atenció especial.
Durant l’any 2013 l’Ajuntament ha estat present a les fires de:

- Munich, FREE
- Hamburg, RETSEN
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- Londres, WTM
- Berlín, ITB
- Madrid, FITUR

Manteniment de les OMIT a Cala Millor, sa Coma i s’Illot amb un
pressupost de 70.000 euros.

Participació  i  coordinació  del  Sistema  Integral  de  Qualitat
Turística en destinacions SICTED. Són 13 establiments turístics
que  estan  immersos  en  aquest  procés  d’implantació  d’aquest
sistema de qualitat, a més dels serveis municipals de Policia, les
OMIT i les platges.

Dinamització turística mitjançant actuacions habituals com són
les jornades d’estiu, activitats esportives a la platja de Cala Millor,
així  com el mercat artesanal a s’Illot  de juny a setembre o els
mercats temàtics a Cala Millor.

Totes  aquestes  actuacions  també  es  contemplen  dins  el
pressupost 2014. El consorci de turisme entre l’Ajuntament de
Sant  Llorenç  des  Cardassar,  l’Ajuntament  de  Son  Servera  i
l’Associació Hotelera Badia de Cala Millor, ben segur, serà l’òrgan
que liderarà una nova etapa en la promoció turística, optimitzant
els  recursos  al  màxim  i  protagonitzant  la  implantació  del  Pla
Integral de Turisme.

La participació de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar en
la redacció del projecte de les noves instal·lacions esportives en el
polígon 48 de Cala Millor, antic camp de futbol, redactat per la
Conselleria  de  Turisme  a  través  de  l’ATB,  serà  una  de  les
actuacions  que  marcaran  una  nova  etapa  en  l’ampliació  i
actualització de l’oferta turística a la nostra zona.

d)  Medi  ambient:  També  és  un  sector  prioritari.  Entre  les
actuacions que s’han duit a terme durant aquests darrers anys
cal destacar la recollida selectiva, abans realitzada pel Consell de
Mallorca.  La implantació  de  la  recollida  orgànica  a  més de  30
establiments turístics – hotels i la recollida porta a porta a Son
Carrió i, a partir del 20 de gener, a Sant Llorenç, ens permetrà
seguir en la línia de la millora de l’impacte mediambiental dels
residus i amb la reducció dels costos.

Encara  que  per  part  del  Consell  de  Mallorca  s’augmenten  les
despeses  dels  tractament  de  fems  en  prop  de  200.000  euros,
l’Ajuntament ha aconseguit aprovar una reducció de les tarifes de
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fems d’un 15% lineal a tots els establiments i habitatges. En el
cas dels habitatges el rebut per a l’any 2014 és de 100,09, una de
les tarifes més baixes de Mallorca.

En relació a l’EDAR de sa Coma, l’Ajuntament ja ha redactat els
corresponents projectes tècnics i s’estan tramitant els expedients.

e)  Educació: Aquesta és l’àrea que juntament amb la de serveis
socials ha rebut més atenció per part de l’Ajuntament, encara que
estam  immersos  en  la  incertesa  del  futur  d’aquest  servei
municipal d’acord amb la nova Llei 27/2013.
La  gestió  de  les  escoletes  municipals  als  diferents  nuclis,  les
beques  de  transport  escolar  a  l’ensenyament  no  obligatori,  les
activitats  educatives  gratuïtes  als  centres  de  primària  són
exemples de la voluntat d’aquest Ajuntament.

Es preveu una despesa al voltant d’un milió d’euros per a aquest
any 2014.

f)  Esports i joventut: Important implicació municipal dins aquest
àmbit. Es preveuen noves  instal·lacions municipals a més de les
existents,  amb  l’objectiu  de  dotar  de  recursos  sostenibles
suficients a qualsevol nucli del municipi.

La important inversió prevista a Cala Millor i que ja hem esmentat
dins l’àrea de turisme, serà també un nou recurs no només per a
la indústria turística, sinó també per als residents i veïnats de la
zona...

A mode de resum, podem remarcar que:

1. Es compleixen tots els paràmetres normatius obligatoris,  tal
com  s’especifica  a  l’informe  econòmic  financer  de  l’interventor
municipal:  es compleix amb la regla de la despesa, l’estabilitat
pressupostària i amb els terminis de pagament a proveïdors i tot
això sense haver hagut de recórrer  a l’ajut estatal ni haver de
hagut  de  redactar  plans  d’ajust  amb el  conseqüent  increment
d’imposts per als ciutadans.

2. Es dóna prioritat a aquells serveis municipals que atenen la
població  més  vulnerable:  serveis  socials,  educació  i  esports  i
joventut.

3. Es comencen a preveure noves inversions, que també ajudaran
a  la  incorporació  al  mercat  de  treball  de  treballadors  que
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actualment  estan  en  situació  d’atur,  instal·lacions  esportives,
cementiri...  L’import  total  de  les  inversiones  previstes  és  de
651.000 euros.

4. Suport incondicional al mercat turístic com a motor principal
de la nostra economia.

I també hem de significar la nostra preocupació davant l’aplicació
de  la  nova  Llei  27/2013  i  l’aprovació  del  reglament  de
desplegament de la  llei,  sobretot  en allò que fa referència a la
nova  situació  competencial  municipal  i  l’atac  a  la  autonomia
municipal reconeguda constitucionalment. 
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