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Introducció 
 

L’Objectiu Pobresa zero és un objectiu cabdal per aquesta Regidoria i per a 
tot l’equip de Govern de l’Ajuntament de Palma com també ho és el tenir uns serveis 
socials de qualitat, centrats en la ciutadania i els seus drets, i que ofereixin segones 
oportunitats. 
La lluita contra la pobresa  és un tema prioritari establert per l’equip de govern. 
Pensam que l'administració municipal ha de garantir la igualtat entre les persones i 
per tant, hem de desenvolupar un sistema de prestacions per oferir un mínim a 
tothom. Unes  prestacions que permetin la cobertura de necessitats bàsiques:  
allotjament, alimentació, roba, llum i aigua. En especial atenció al menors en situació 
de pobresa, a més de la cobertura de necessitats bàsiques, s’han de garantir 
programes socioeducatius per a la prevenció i intervenció en contextos de risc 
social. 

Però la filosofia de la Pobresa Zero va més enllà i dóna a la societat civil el 
paper fonamental per la lluita contra la pobresa, per això la base social i comunitària 
és imprescindible per a formar xarxes d’acció conjunta i per tant, no podem obviar 
l’objectiu de potenciar i enfortir els projectes de participació social de barris que ens 
ajudaran a combatre la pobresa d’una manera col·lectiva. Tenen un paper clau 
doncs; els professionals dels centres, les entitats, associacions i tots els grups 
formals i informals que fan d’agents social perquè només la participació ciutadana 
pot desenvolupar alternatives conjuntes d’educació, cooperació i solidaritat en cada 
un dels àmbits que afecten la pobresa: l’economia , el consum responsable, models 
energètics sostenibles,  la igualtat d’oportunitats i d’accés a la formació,  a 
l’habitatge, a la sanitat… 

  Un altre aspecte bàsic en el nostre plantejament és entre els serveis socials 
com a drets bàsics per tota la ciutadania del nostre municipi, per això hem de 
treballar acostar els serveis a tot el territori municipal sense prejudicis de la ubicació 
al territori, unificant criteris organitzatius, d’atenció i intervenció.  

 

Per dur a terme l’estratègia plantejam les accions següents: 

1.-Prioritzar el bon funcionament dels cmss  amb els següents  objectius: 

• Oferir una adequada i unificada atenció als ciutadans 

• Augmentar la coordinació entre els diferents sectors 

• Potenciar una metodologia comuna  
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• Incrementar el treball grupal i la seva oferta als cmss 

• Elaborar projectes comunitaris de barri a cada un dels cmss 

• Augmentar la intervenció socioeducativa i els projectes de prevenció de 
risc. 

• Augmentar i redistribuir les competències de gestió assumibles des de 
cada un dels sectors 

• Equilibrar les càrregues de feina entre diferents centres 

• Dotar de l’equip humà i dels espais necessaris per a la intervenció 

• Dotar dels recursos i programes per tal de poder fer una modernització 
tecnològica i de la gestió de la informació. 

 

2.-  Dotar dels recursos necessaris que garanteixin la cobertura de necessitats 
bàsiques sense detriment de l’atenció i intervenció habitual dels centres municipals 
de serveis socials, regulada pels documents metodològics. 

 

3.- Donar resposta efectiva a les dificultats d'habitatge 

• Crear oficina antidesnonaments per oferir suport social i econòmic. 

• Establir una comissió municipal d'infravivenda i barraquisme 

• Dotar d’ajuts d'accés a la vivenda 

 

4.- Donar una resposta efectiva a la Pobresa energética: 
• Establir acords i convenis amb les companyies distribuïdores d'aigua, de 

gas i d'electricitat. 

• Informar i assessorar als ciutadans de mesures i acords en referencia a 
talls de subministres. 

• Informar de com mantenir la llar a unes condicions adequades de 
temperatura a un preu just. 
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5.- Elaborar un estudi municipal de Pobresa a Palma 

6.- Crear un servei d’emergències / urgències  socials 

7.- Elaborar un Pla Municipal de Drogues 

8.- Recuperar la gestió i les competències establertes en temes de Dependència: 

• Gestionar els centres de dia 

• Elaborar conveni amb DG Dependència pel SAD 

• Establir copagament del SAD. 

9.- Establir noves formes de  col·laboració estable amb entitats del Tercer Sector per 
tal d’esdevenir agents complementaris en la intervenció social de Palma: 

• Coordinar  i fer seguiment del Pacte per a la Inclusió Social (EAPN) 

• Impulsar  projectes destinats a sectors de població amb poca intervenció 
municipal (salut mental, drogodependència, iniciatives prelaborals per 
col·lectius vulnerables…) 

• Ordenar i reformular les subvencions a programes socials d’interès general   

10.- Establir un Pla de formació i reciclatge específic per als professionals  

 
 
 
Per tot això enguany presentam uns pressuposts basats en els tres eixos 

bàsics que  es desenvoluparan a través de mesures, plans, projectes i accions 
concrets, i que representen  les línies estratègiques  de l’any 2016. : 
 
 
EIXOS 
 
1.- Les necessitats bàsiques. 
2.- La  prevenció, detecció i intervenció en les si tuacions d’exclusió social 
3.- La promoció de les capacitats per a  l’autonomi a personal  
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1. Les necessitats bàsiques. 
 

 

Capítol  Mesures 2016 Convergència amb altres  
administracions i entitats 

4 
Cobertura necessitats bàsiques 
alimentació 

1.700.000 € 
 

Conveni en vigor amb 
Conselleria de Serveis 
Socials de la CAIB 

4 
Cobertura necessitats bàsiques 
habitatge 1.153.000€ 

Conveni en vigor amb 
Conselleria de Serveis 
Socials de la CAIB 

4 
Cobertura necessitats bàsiques 
manteniment/equipaments 30.000€ 

Conveni en vigor amb 
Conselleria de Serveis 
Socials de la CAIB 

4 
Cobertura necessitats bàsiques 
atenció infantil 568.000€ 

Conveni en vigor amb 
Conselleria de Serveis 
Socials de la CAIB 

4 
Cobertura necessitats bàsiques 
d'integració i inserció 502.000€ 

Conveni en vigor amb 
Conselleria de Serveis 
Socials de la CAIB 

4 
Cobertura d'altres necessitats 
d'atenció personal 50.000€ 

Conveni en vigor amb 
Conselleria de Serveis 
Socials de la CAIB 

4 Conveni Banc d’aliments 25.000€ Conveni en vigor amb Banc 
d’Aliments. 

2 
 

Servei d’acolliment Municipal 2.100.000€ Plecs vigents.  

2 
 

Menjar per equipaments 550.000€ Plecs vigents.  

2 Productes de neteja i higiene 
(SAM) 

22.639,5€ Contracte vigent.  
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2.- La  prevenció, detecció i intervenció en les si tuacions d’exclusió social 
 
 

Capítol  Mesures 2016 Convergència amb altres  
administracions i entitats 

4 

Subvencions programes 
socials d'interès general 

820.000€ 

Entitats, associacions i 
tercer sector social. 
Convocatòria vigent de 
subvencions d’interès social 
de l’Ajuntament de Palma. 

2 Servei comunitari 
socioeducatiu 

287.495,1€ Plecs vigents. 

2 Contractació activitats 
sociocomunitàries 

400.000€ Plecs vigents.  

2 Intervenció familiar en 
situació risc 

169.332€ Plecs vigents.  

2 Programa alter 165.939,75€ Plecs vigents.  

2 Despeses diverses Serveis 
socials base 

15.000€  

 
 
 
3.- La promoció de les capacitats per a  l’autonomi a personal 
 
 

Capítol  Mesures 2016 
Convergència amb 

altres  administracions i 
entitats 

2 Servei de  promoció de 
l’autonomia personal 

420.032,74€ Plecs en vigor.  

2 
Servei d’ajuda a domicili 5.476.811,06€ Conveni Conselleria 

Serveis Socials. CAIB. 
Plecs en vigor.  

2 Contracte prestacions 
serveis discapacitats (SIAD) 

305.375,84€ Plecs vigents 

2 Servei de teleassistència 250.848€ Plecs vigents 
 

2 Servei menjar a domicili 1.350.000€ Plecs vigents 
2 Servei centre de dia Estel 220.000€ Conveni amb IMAS.  

 
 
 

Per altra part, el pressupost també contempla 831.254.74€ que deriven de les 
despeses genèriques d’administració.  
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Normativa d’aplicació 
 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.  
Llei 4/2009 de l’1 de juny de Serveis Socials de les Illes Balears. 

Llei 17/2006 d’atenció a la infància i adolescència IB. 
Llei 1/96 de Protecció jurídica del menor. 

Llei 39/2006 de 14 de desembre de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència. 

Llei 13/1982 de 30 d’abril d’integració social de les persones amb discapacitat. 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes de Sector Públic. 

Decret legislatiu 2/2005 de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Subvencions. 
 


