
 

 
Departament Financer 

 
La Junta de Govern de dia 22 de novembre de 2017 aprovà el Projecte del Pressupost 
General de l’Ajuntament de Palma per a 2018, que inclou el de l’entitat, el de tots els 
organismes autònoms,  i els estats de previsió de despeses i d’ingressos de les societats 
mercantils, el capital de les quals pertany íntegrament a la Corporació.  
 
Aquest Pressupost, així com les seves Bases d’Execució i la plantilla de personal 
comprensiva de tots els llocs de treball, s’ha elaborat de conformitat amb el que disposen els 
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
RD legislatiu 2/2004, de 5 de març i, l’article 18 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I del títol VI de la llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Una vegada aprovat el projecte per la Junta de Govern, es va reunir la Comissió del Ple de 
Comptes, Economia i Recursos Humans dia  23 de novembre, per aprovar el calendari  de 
compareixences del membres de la Junta de Govern i la resta de regidors amb responsabilitat 
de govern; al mateix temps s’obrí un termini per a la presentació de esmenes que  finalitzà el 
dia 27 de novembre a les 14 hores.  
 
Les esmenes que s’han presentat són les següents: 
 
- Quinze del Grup Municipal Popular: amb els següents números d’entrada al Registre de 

la Secretaria General de Ple: 
 

� Núm. 597/2017 relativa al Bo escolar del pressupost del PMEI. 
� Núm. 599/2017  relativa a la totalitat del pressupost. 
� Núm. 600/2017 relativa a la baixada de les tarifes d’aigua. 
� Núm. 602/2017 relativa a l’Àrea de Cultura. 
� Núm. 605/2017 relativa als Centres de Dia. 
� Núm. 609/2017 relativa a l’equiparació salarial. 
� Núm. 612/2017 relativa al servei d’acollida municipal. 
� Núm. 614/2017 relativa al copagament del servei d’ajuda a domicili. 
� Núm. 616/2017 relativa al desbrossament de voreres. 
� Núm. 618/2017 relativa a la subvenció lloguers socials. 
� Núm. 619/2017 relativa a l’arranjament de voreres. 
� Núm. 621/2017 relativa a l’aportació a l’EMT. 
� Núm. 622/2017 relativa a la prestació del servei de l’ORA. 
� Núm. 624/2017 relativa a l’increment del contracte “lluita de plagues”. 
� Núm. 625/2017 relativa a l’increment de la plantilla de policia.  

   
- Nou del Grup Municipal Ciutadans: amb els següents número d’entrada al Registre de la 

Secretaria General del Ple: 
 

� Núm. 596/2017 relativa a la totalitat del pressupost. 
� Núm. 598/2017 relativa a benestar animal en el servei de galeres. 
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� Núm. 601/2017 relativa a la xarxa de banys públics. 
� Núm. 603/2017 relativa a accions destinades al turisme. 
� Núm. 607/2017 relativa a la subvenció a les entitats socials de la XADPEP.  
� Núm. 611/2017 relativa a habitatges per acollir a dones i nins víctimes de violència 

de gènere. 
� Núm. 615/2017 relativa a accions formatives de la unitat de policia destinada al 

control del renou. 
� Núm. 617/2017 relativa a campanyes de sensibilització, prevenció i educació contra 

la discriminació cap a les dones i la violència exercida contra elles. 
� Núm. 620/2017 relativa a la celebració d’actes amb motiu del 40 aniversari de 

l’aprovació en referèndum de la Constitució Espanyola. 
    

- Dues del Grup Municipal PODEM Palma: amb els següents números d’entrada al 
registre de la Secretaria General del Ple: 

 
� Núm. 604/2017 relativa a la promoció de la salut (lluita de plagues) 
� Núm. 623/2017 relativa a la promoció de la salut (diverses aplicacions) 

 
- Vuit de l’equip de govern (PSIB-PSOE, Més per Palma i PODEM Palma) amb els 

següents números d’entrada al Registre de la Secretaria General de Ple: 
 

� Núm. 592/2017 relativa al manteniment i vigilància de platges. 
� Núm. 593/2017 relativa a la promoció de la salut. 
� Núm. 594/2017 relativa a infraestructures (despeses via pública). 
� Núm. 595/2017 relativa als projectes finançats amb Llei de Capitalitat 2018 (incloure 

una nova base d’execució del pressupost). 
� Núm. 606/2017 relativa a infraestructures. 
� Núm. 608/2017 relativa a les transferències corrents i de capital als organismes 

autònoms. 
� Núm. 610/2017 relativa a sanitat (canvi nomenclatura en aplicació pressupostària). 
� Núm. 613/2017 relativa a ecologia (canvi classificació per programes i 

nomenclatures en aplicacions pressupostàries). 
� Núm. 628/2017 relativa infraestructures (neteja edificis municipals i accessibilitat 

platges) que substitueix l’esmena núm. 606/2017 per error material. 
 
Un cop estudiades i debatudes, s’ha presentat a la Comissió de Ple de Comptes, Economia i 
Recursos Humans de dia 28 de novembre, Informe de l’Interventor sobre les esmenes 
presentades, i s’ha DICTAMINAT 
 
PRIMER.- ESTIMAR en la totalitat les següents esmenes presentades per: 

 
− Grup Municipal PODEM Palma 
� Núm. 604/2017 relativa a la promoció de la salut (lluita de plagues). 
� Núm. 623/2017 relativa a la promoció de la salut (diverses aplicacions) 
 

− l’equip de govern  (PSIB-PSOE, Més per Palma i PODEM Palma):  
� Núm. 592/2017 relativa al manteniment i vigilància de platges. 
� Núm. 593/2017 relativa a la promoció de la salut. 
� Núm. 594/2017 relativa a infraestructures (despeses via pública). 
� Núm. 595/2017 relativa als projectes finançats amb Llei de Capitalitat 2018 (incloure 

una nova base d’execució del pressupost). 
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� Núm. 608/2017 relativa a les transferències corrents i de capital als organismes 

autònoms. 
� Núm. 610/2017 relativa a sanitat (canvi nomenclatura en aplicació pressupostària). 
� Núm. 613/2017 relativa a ecologia (canvi classificació per programes i 

nomenclatures en aplicacions pressupostàries). 
� Núm. 628/2017 relativa a la substitució d’esmena núm. 606/2017 relacionada amb 

infraestructures per error material.   
 
 
SEGON.- ESTIMAR parcialment la següent esmena presentada per: 
 

− Grup Municipal Popular 
� Núm. 624/2017 relativa a l’increment del contracte “lluita de plagues”. 
 
 

TERCER.- DESESTIMAR la resta d’esmenes presentades pel Grup Municipal Popular i el 
Grup Municipal Ciutadans, a excepció de les esmenes següents, que es debatran directament 
pel Ple: 

� Núm. 599/2017  relativa a la totalitat del pressupost. 
� Núm. 596/2017 relativa a la totalitat del pressupost. 
 

  
Vist i conegut l’Informe d’Intervenció emès el 28 de novembre de 2018 sobre el contingut 
del Pressupost 2018. 
 
És per la qual cosa es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent  

 
A C O R D 

 
PRIMER.- Aprovar el Projecte de Pressupost General , les Bases d’Execució i la 
plantilla de personal, per a l’exercici de 2018 que compren: 
 
a) El  Propi de la Corporació amb un import de 417.995.700,00 €  anivellat en  el seu estat de 
despeses i ingressos. 
 
b) El de l’Organisme Autònom del Patronat Municipal de l’Habitatge i de Rehabilitació 
Integral de Barris, amb un import de 3.336.153,82 €  anivellat en el seu estat de despeses i 
d’ingressos. 
 
c) El de l’Organisme Autònom del Patronat Municipal de l’Esport, amb un import de  
17.999.168,90 €  anivellat  en el seu estat de despeses i ingressos. 
 
d) El de l’Organisme Autònom del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants, amb un import de 
7.594.640,00 € anivellat en el seu estat de despeses i d’ingressos. 
 
e) El de l’Organisme Autònom de l’Institut Municipal d’Innovació (IMI), per un import de  
8.584.119,78 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos. 
 
f) El de l’Organisme Autònom Agència de Desenvolupament Local “Palma Activa”  
6.564.251,36 € anivellat   en el seu estat de despeses i d’ingressos. 
 
g) L’estat de previsió de despeses i ingressos de l’Empresa Municipal d’Aigües i 
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Clavegueram, SA (EMAYA),  que presenta un resultat de -2.039.169,97. 
 
 
h) L’estat de previsió de despeses i ingressos de l’Empresa Municipal de Transports Urbans 
de Palma, SA (EMT-PALMA), que presenta un resultat de 500.000,00 €. 
 
i) L’Estat de previsió d’ ingressos i de despeses de l’Empresa Funerària Municipal, SA 
(EFMSA) que presenta un resultat de 755.413,17 €. 
  
j)  L’Estat de previsió d’ingressos i de despeses de la Societat Municipal d’Aparcaments de 
Palma (SMAP), que presenta un resultat de 1.867.198,36€. 
 
Els Pressuposts, els estats de previsió d’ingressos i despeses de les empreses que integren el 
Pressupost general resumits a nivell de capítols i d’àrea de despesa s’adjunten com annexos. 

 
SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de 
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual, que s’adjunta com annex. 
 
TERCER.- Exposar al públic el Pressupost General per a 2018, les Bases d’Execució, que 
s’ajunten com annex,  i la plantilla de personal, aprovats, durant un termini de 15 dies, 
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament, a efecte de presentació de reclamacions pels interessats. 
 
QUART.- Considerar elevats a definitius els Pressuposts Generals per a 2018 en el cas de 
que no es presenti cap al·legació. 
 
CINQUÈ.- Remetre còpia dels Pressuposts Generals per a 2018 a l’Administració de l’Estat 
i a la Comunitat Autònoma a efectes de tutela administrativa. 
 
Tot i amb això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent. 
 
Palma,  28 de novembre de 2017 
 
 

EL REGIDOR DE L’ÀREA D’ECONOMIA 
HISENDA I INNOVACIÓ 

LA DIRECTORA FINANCERA- 
TRESORERA 

 
 
 

Adrián García Campos 

             
 
 

Maria Antònia Orell Vicens 
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PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2018, SENSE CONSOLIDAR.     

         OOAA i Propi 
INGRESSOS  HABITATGE I.M.E. ESCOLES I.M.I. Palma Activa TOTAL OO.AA Propi sense consolidar 

A)OPERAC.          

CORRENTS          

          

Cap. I        187.702.773,68 187.702.773,68 

Cap. II        24.343.004,40 24.343.004,40 

Cap. III  95.006,00 4.454.258,24 790.882,07 56.875,97 36.000,00 5.433.022,28 94.605.745,30 100.038.767,58 

Cap. IV  1.806.171,82 10.935.919,16 6.679.500,00 7.558.249,23 6.346.901,36 33.326.741,57 87.083.281,03 120.410.022,60 

Cap. V  750.000,00 228.991,50 20,00 50,00 6.300,00 985.361,50 4.561.500,00 5.546.861,50 

          

B)OPERAC.          

CAPITAL          

Cap. VI          

Cap. VII  591.976,00 2.280.000,00 113.237,93 908.944,58 155.050,00 4.049.208,51 9.124.716,33 13.173.924,84 

Cap. VIII  93.000,00 100.000,00 11.000,00 60.000,00 20.000,00 284.000,00 10.574.679,26 10.858.679,26 

Cap. IX                  

          

TOTAL  3.336.153,82 17.999.168,90 7.594.640,00 8.584.119,78 6.564.251,36 44.078.333,86 417.995.700,00 462.074.033,86 

          

DESPESES          

A)OPERAC.          

CORRENTS          

          

Cap. I  1.766.215,54 4.951.333,98 3.591.539,32 5.171.205,12 5.266.795,75 20.747.089,71 139.295.319,05 160.042.408,76 

Cap. II  608.250,00 10.491.334,92 3.608.812,75 2.442.970,08 1.067.436,45 18.218.804,20 118.106.571,83 136.325.376,03 

Cap. III  1.712,28 10.000,00 270.050,00 1.000,00 1.565,16 284.327,44 10.591.360,85 10.875.688,29 

Cap. IV  275.000,00 166.500,00   53.404,00 494.904,00 83.684.702,07 84.179.606,07 

Cap. V        10.927.107,71 10.927.107,71 

B)OPERAC.          

CAPITAL          

Cap. VI  313.450,00 2.280.000,00 113.237,93 908.944,58 45.050,00 3.660.682,51 18.547.048,32 22.207.730,83 

Cap. VII  200.000,00 100.000,00   110.000,00 410.000,00 6.233.361,70 6.643.361,70 

Cap. VIII  93.000,00  11.000,00 60.000,00 20.000,00 184.000,00 1.200.000,00 1.384.000,00 

Cap. IX  78.526,00         78.526,00 29.410.228,47 29.488.754,47 

          

TOTAL  3.336.153,82 17.999.168,90 7.594.640,00 8.584.119,78 6.564.251,36 44.078.333,86 417.995.700,00 462.074.033,86 
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PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2018  DE LES SOCIETATS MERCANTILS     

      

 EFM SMAP EMAYA EMT TOTAL 
      

1. Import net de la xifra de negocis 9.415.354,88 6.885.040,50 83.968.338,88 29.586.968,00 129.855.702,26 

2. Variació d'existències       

3. Treballs de l'empresa per al seu actiu   70.081,58  70.081,58 

4. Aprovisionaments 
-

1.572.941,18  

-

23.536.416,91 -6.024.677,00 -31.134.035,09 

5. Altres ingressos d'explotació 15.686,77 427.550,00 24.921.545,56 24.627.851,00 49.992.633,33 

6. Despeses de personal 
-

4.884.286,90 

-

1.719.390,00 

-

69.807.847,61 

-

34.640.134,00 

-

111.051.658,51 

7. Altres despeses d'explotació 
-

1.748.538,33 

-

1.882.049,14 

-

10.953.582,36 

-

10.064.479,00 -24.648.648,83 

8. Amortització de l'immobilitzat -445.160,50 

-

1.340.000,00 -9.921.158,65 -3.600.906,00 -15.307.225,15 

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer  66.047,00 3.826.946,30 509.584,00 4.402.577,30 

11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 582,05  47.439,84  48.021,89 

12. Altres resultats    393.000,00 393.000,00 

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 780.696,79 2.437.198,36 -1.384.653,37 787.207,00 2.620.448,78 
7. Altres interessos i ingressos assimilats     0,00 

12. Ingressos financers. 57,31 130.000,00 31.700,00  161.757,31 

13. Despeses financeres -23.219,99 -700.000,00 -686.216,60 -287.207,00 -1.696.643,59 

      

A.2 RESULTAT FINANCER -23.162,68 -570.000,00 -654.516,60 -287.207,00 -1.534.886,28 
      
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS  757.534,11 1.867.198,36 -2.039.169,97 500.000,00 1.085.562,50 

17. Impost sobre beneficis -2.120,94         

      

A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI 755.413,17 1.867.198,36 -2.039.169,97 500.000,00 1.083.441,56 
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