
 
 

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI DE 2022 
 
MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL SEU CONTINGUT I DE LES PRINCIPALS 
MODIFICACIONS QUE PRESENTA EN RELACIÓ AMB EL VIGENT 
 

(ARTICLE 168.1.a) RD LEG. 2/04 
 
Essent necessari l’aprovació del Pressupost General per a l’exercici 2022 de 
l’Ajuntament de Marratxí, que presideix i, una vegada reclamats als serveis 
municipals d’Hisenda que procedeixin a la recopilació dels documents 
necessaris prevists a l’art. 164 del RD 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el 
Text Refús de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals als efectes d’elaborar, 
baix la supervisió del Regidor d’Hisenda, el President, que subscriu, ha procedit 
a formar el Pressupost de l'Ajuntament de Marratxí corresponent a l'any 2022. 
 
Pels serveis tècnics de la Regidoria d’Economia i Hisenda s’han prevists els 
ingressos globals de l’Ajuntament i les seves despeses necessàries adequant a 
les peticions dels diversos serveis al programa de l’equip de Govern i les 
disposicions reals. 
 
El present pressupost ha estat elaborat a partir dels nous paràmetres establerts 
seguint la normativa reguladora dels principis d’Estabilitat pressupostària en el 
sector públic local i de les obligacions de subministrament d’informació següent:  
 
 
*Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la que s’ aprova la                    
Instrucció de  comptabilitat  local. 
 
*Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LEPSF). 
 
*Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de 
desenvolupament de l’estabilitat pressupostària . 
 
*Ordre Ministerial HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupa les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM) 
 
*Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL) que aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació al Principi d’Estabilitat 
Pressupostària (art. 54.7 i 146.1) 
 
*Manual de càlcul del Dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les 
Corporacions Locals, publicat per la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
 
*Manual del SEC 95 sobre el dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 



 
 
 
*Reglament 2223/1996 del Consell de l’ Unió Europea. 
 
*Reglament 2516/2000, del Consell de l’ Unió Europea. 
 
 
El contingut, en resum, és el següent: 
 
Pressupost de Despeses: 
 
L’Ajuntament segueix constituint, a través del Pressupost  propi, la peça clau pel 
que fa a la provisió de béns i serveis públics als ciutadans, tenint en conte que 
inclou el crèdit destinat a fer front la despesa generada per  Marratxí XXI, així 
com l’ Institut Municipal de la Comunicació de Marratxí. 
 
Referent al capítol 1, despeses de personal, s’ha incrementat en un 10% en 
respecta a l’any anterior. Aquest increment és degut a que s’han pressupostat el 
100% de la carrera professional, l’increment del 2% dels sous dels funcionaris, 
nous programes i la firma del conveni VIOGEN amb la Guardia Civil. 
 
El capítol de despeses corrents ha tingut una petita disminució respecte a l’any 
anterior, s’ha pogut estalviar en altres partides degut a la millora en l’eficiència 
de les infraestructures de les diferents àrees de l’Ajuntament. 
 
Al capítol 3, és manté les despeses de manteniment dels comptes als bancs, 
suposant una estimació de 60.000€ de despesa anual per aquest concepte. 
 
El capítol 4, les transferències corrents destaca per l’increment del pressupost 
de Marratxí XXI on es licitarà el nou contracte de netetja viària i recollia de RSU 
amb millores salarials pels treballadors com marca el nou conveni autonòmic del 
sector i millores en els serveis prestats al municipi. 
 
Referent al capítol 6, destaca la subvenció rebuda per la nova Escoleta 0-3. Tot 
i que l’import de les inversions disminueixi respecte a l’any passat, el 2022 serà 
l’any de l’execució dels projectes que es varen aprovar per romanent al 2021, 
d’aquesta manera els marratxiners veuran la considerable inversió que es du des 
de l’Ajuntament per millorar el municipi. Es té previst per aquest 2022 fer una 
inversió de 8.728.429,07€ en projectes finançats pel romanent de tresoreria, 
aprovats a distints plenaris del any 2021. 
 
Totes les inversions reals s’han dotat a les partides corresponents per permetre 
afrontar la realització de les obres i serveis que apareixen reflectides al 
corresponent Annex d’Inversions. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Pressupost d'Ingressos: 
 
Recursos ordinaris: 
Es consignen aquells imports d'ingressos que en relació amb les Ordenances 
fiscals en vigor, les participacions dels tributs de l'Estat i altres que legalment 
corresponen, es preveuen que s’ hagin de liquidar al llarg de l'exercici, havent-
se utilitzat per això, les bases que és mencionen a l'informe econòmic financer 
que s'acompanya.  

 
 
Recursos de capital: 
Per a finançar les inversions que es pressuposten com a despeses, s' acudeix 
als ingressos corrents i a les transferències de la Comunitat Autònoma del 
Consell de Mallorca i de l’ IMAS, sempre dins el marc de la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària . 
 

Marratxí, 14 de febrer de 2022 

 
EL PRESIDENT, 
 


