L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar aprova un pressupost
de 19 milions d’euros sense crèdits bancaris
L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar va aprovar en el ple d’ahir, 30 de
Novembre, amb els vots a favor de Gisca, PSIB-PSOE i Més i el vot en contra del PP,
un pressupost de 19.233.239,38 euros per a l’exercici 2018, un 13,14 % superior al
pressupost de 2017.
En el pressupost per a l’any 2018 s’inclouen inversions importants de les quals cal
destacar:
1. Camp de futbol de Cala Millor fase II i futbol 11: import 667.483,51 euros IVA
inclòs
2. Avinguda Baladres sa Coma fase II: import 715.820,70 euros IVA inclòs.
3. Dotació d’aigua regenerada de sa Coma: import 232.044,00 euros IVA inclòs.
4. Reforma dels vestuaris del poliesportiu de Son Carrió: import 263.287,68 euros
IVA inclòs.
Aquestes obres estan subvencionades, parcialment, tant per la Conselleria de Turisme
del Govern Balear, com pel Consell de Mallorca.
En el gràfic que adjuntem de les inversions es veu que, sense incrementar la pressió
fiscal i gràcies a la contenció de la despesa corrent, ens ha permès anar incrementant
any rere any les inversions executades per l’Ajuntament. Recordeu que des de l’any
2012 s’ha suprimit tot l’endeutament municipal.
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Aquest pressupost també té una projecció social important. Les partides destinades a
Serveis Socials aproximadament 1 milió d’euros, les destinades a Educació 1,2
milions, les de Cultura 1 milió i les d’Esports uns 260.000 euros. Totes elles fan un
total de 3,5 milions d’euros, els quals representen el 21 % del total del pressupost de la
despesa corrent.
Per altra banda dins aquest exercici econòmic s’han acabat la reforma integral de la
piscina municipal i l’asfaltat del camí de sa Begura, a més de totes les inversions que
s’estan acabant de la depuració de les aigües i reformes de les estacions de bombeig
que sumen aproximadament 3 milions, la majoria d’elles indemnitzables per la
Conselleria de Medi Ambient, Direcció General de Recursos Hídrics.
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