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PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2018 

MEMÒRIA DEL CONTINGUT I PRINCIPALS MODIFICACIONS RESPECTE 
AL VIGENT 

 
 
 

El Pressupost propi de l'Ajuntament de Palma de Mallorca per a l’exercici 2018 
continua amb la recuperació de drets, la inversió pública i la millora dels serveis. També 
es el de la continuant del compromís de transparència dels comptes públics i de 
participació ciutadana. Per segona vegada es decideixen part de les inversions per la 
ciutadania, 1,5 milions d’euros, seleccionats en el procés de pressupostos participatius: 
 

• Bulvard i carril bici que uneixi el Parc de sa Riera i Plaça Barcelona 
• El Viver del Poble a les cases de Son Ametler 
• Noves instal·lacions infantils de jocs al casal de barri de Son Espanyol 
• Horts urbans a Son Flor 
• Hort urbà i jardí al barri de sa Calatrava 
• Casal de barri de Es Pil·larí 
• Millorar la mobilitat de vianants i ciclistes 
• Impuls d’edificis amb energia solar 

 
La consolidació dels increments pressupostaris es consolida amb un creixement real, del 
1,5%. Un 3,65%, en línia amb les previsions de creixement de l’economia de les Illes, 
sin descontem l’operació, de suma cero, del passat pressupost per la regularització de 
EMAYA y SMAP.    
 
Amb un import total de 417.995.700 euros, destaca l’increment de dotació de les àrees 
socials: Benestar i Drets Socials, Igualtat i Drets Cívics, Educació, Ocupació, Habitatge 
i Igualtat que en conjunt augmenten en 1,8 milions d’euros, un 3,1% apropant-se als 60 
milions de euros de despesa social. 
 
Una part important de l’augment pressupostari procedeix de la consolidació en la 
recuperació dels drets perduts també pel funcionariat i personal laboral municipal, per al 
qual es continua amb el pagament de la carrera professional, amb 2 milions d’euros 
addicionals al que ja havia pressupostat. A més, la part pendent de la paga extra de 2012 
no es pressuposta a 2018, ja que serà pagada en aquest 2017. 
 
L’augment de pressupost continua amb els projectes de la convocatòria per a la selecció 
d’Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible cofinançades pel programa europeu 
FEDER i que afectarà a les barriades de Litoral Ponent: el Jonquet, el Terreno, Santa 
Catalina, Son Armadans, Porto Pi i Cala Major. Amb un augment de 1,8 milios d’euros, 
arribant als 3,7 milions d’euros 
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Aquest creixement global del pressupost propi de l’Ajuntament de Palma per a 2018 ha 
estat possible continuant amb el compromís de congelació generalitzat de la pressió 
fiscal a la ciutadania i rebaixant el tipus de l’IBI per neutralitzar les pujades derivades 
de l'efecte de la revisió cadastral de 2012, amb l'objectiu de no continuar carregant la 
crisis sobre les esquenes dels veïns i veïnes de Palma. Igualment destaca l’augment 
efectiu de l’IBI per a grans superfícies, adequant el tipus per un tribut més progressiu on 
paguen més els grans immobles. 
  
Com l’any 2017, les operacions d’inversió es realitzen amb pressupost propi, sense 
recórrer a cap operació d’endeutament, per la qual cosa no hi ha cap nova operació de 
crèdit prevista per 2018. 
 
Amés, el pressupost 2018 presenta una rebaixa de la despesa financera pel pagament als 
bancs del 7,7%, fruit de la bona gestió econòmica d’aquesta legislatura que, seguint amb 
el acord de Ple per aplaçar les amortitzacions del Pla de Finançament a proveïdors i del 
conseqüent Pla de Sanejament aprovat, s’han reduït aquestes amortitzacions per valor de 
9,5 milions d’euros per fer front a despeses que disminueixin les obligacions pendents 
d’exercicis anteriors, com ara consums elèctrics, o interessos de demora. 
 
Una vegada realitzada i aprovada la fulla de ruta aquest any, es important destacar el 
pressupost de 0,6 milions d’euros per iniciar la transformació del ajuntament en una 
vertadera administració electrònica. Aquesta inversió, conjuntament amb el nou 
contracte de serveis informàtics i aplicacions web, obrirà una nova dimensió i propiciarà 
un salt qualitatiu en l’actualització tecnològica dels procediments interns i dels serveis 
per posar, definitivament, la tecnologia al servei del Ciutadà de Palma. 
 
Aquest pressupost consolida la millora en la prestació dels serveis públics que reben els 
palmesans i palmesanes, recuperant els drets i enfortint l’estructura municipal, i posant 
al dia les infraestructures i necessitats dels barris:  
 
• És un pressupost social que augmenta en la inversió en les àrees que directament 
repercuteixen en la ciutadania, gairebé 2 milions d’euros més. Això suposa un 3,2% 
més respecte el 2017. Les àrees de Benestar i Drets Socials, Igualtat i Drets Cívics i 
Educació i Esports incrementen en la dotació per a la millora dels serveis públics i un 
objectiu fonamental com és l’apropament del serveis als ciutadans: consolidam la xarxa 
de serveis socials i potenciam el treball comunitari. A més, posam en marxa el Pla de 
reallotjament de les famílies de Son Riera. Dedicam més recursos i més professionals a 
l'atenció directa a les víctimes de violència de gènere, i desenvoluparem el Pla d'Igualtat 
entre dones i homes de Ciutat així com el Pla de la Infància. També augmentam els 
tècnics educatius per a nins amb necessitats especials. 
 
• Comerç i Treball:  Palma Activa seguirà treballant en els programes d'ocupació 
del SOIB i del Fons de Garantia Juvenil, i prioritzant la millora de l'ocupació, 
mitjançant orientació i intermediació, i la formació per a l'ocupació. A més, es manté 
l’esforç en les subvencions per al petit comerç amb 100.000 euros de pressupost per a 
seguir sent proactius amb la millora i el suport al comerç local. També s’obre una nova 
convocatòria per a comerços emblemàtics.  
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• Pressupostos participatius: creixem en transparència i proximitat en la gestió 
municipal i destinam 1,5 milions d’euros d’inversió en projectes per a transformar els 
barris i pobles de la ciutat, mig milió més que l’any passat. Avançam en la implantació 
d’un procés participatiu que enguany ha recollit les propostes dels veïns i veïnes de 
Palma en dues tipologies, uns que afecten a tot l’àmbit de Palma, com és la millora de la 
mobilitat de vinanats i ciclistes, així com l’impuls d’edificis amb energia solar; i d’altres 
que han estat escollits en l’àmbit dels districtes, com són noves instal·lacions infantils al 
casal de barri de Son Espanyolet o horts urbans a Son Flor i Sa Calatrava. 
 
• La millora del serveis públics inclou també la feina de recuperació d’alguns 
serveis externalitzats, que iniciaran l’any 2018 el camí de la seva municipalització: és el 
cas d’una escoleta i del servei d’atenció 010, que està incorporat dins el contracte de la 
informàtica municipal. Dins aquest marc, destaca també el nou contracte de serveis 
informàtics i aplicacions web que permetrà un salt qualitatiu en l’actualització 
tecnològica dels procediments interns i dels serveis a la ciutadania.  
 
• Amb la posada en marxa de Can Balaguer, el mapa d’infraestructures culturals 
de Palma s’amplia i permet un esforç en millorar la qualitat de les programacions dels 
centres de creació, exposició i art del Casal Solleric, així com la programació estable 
dels teatres. A més, es preveu l’increment de les accions en matèria de política 
lingüística i la millora de les accions de promoció de la lectura i la programació de les 
biblioteques municipals com a pols de dinamització i activitats culturals als barris i 
pobles de Palma. 
 
• Garantir l’accés a un habitatge digne per a tothom és un dels principals objectius 
de l’Ajuntament i per això l’àrea de Model de Ciutat preveu un.... d’ajudes per a joves 
per facilitar l’accés a un habitage aixó com el reforç del programa Palma Habitada. 
També s’inverteix en la rehabilitació dels edificis de barris bulnerables com són Son 
Gotleu, els habitatges socials del Camp Redó i Verge de Lluc. Això sumat al 
compromís de la revisió del Pla General i l’execució del projecte de desenvolupament 
urbà sostenible en el Litoral de Ponent (el Jonquet, el Terreno, Santa Catalina, Son 
Armadans, Porto Pi i Cala Major) amb inversions en la intervenció social i els 
rehabilitació d’habitatges.  
  
• La renovació de la flota de l’EMT serà una realitat aquest 2018 amb la compra 
de com a mínim 38 nous autobusos, i es retornarà el dret a la gratuïtat del bitllets fins als 
14 anys inclosos. La mobilitat de Palma seguirà avançant en millores i creixement de la 
xarxa ciclista i mesures de mobilitat sostenible i priorització del vianant, com per 
exemple amb la peatonalització definitiva del carrer Velàzquez.  
 
• El manteniment i millora dels carrers i voravies de la nostra ciutat són una 
prioritat en matèria d'Infraestructures, el pressupost de 2018 prioritza com es va fer 
l’any passat les inversions a les barriades, i la inversió en accessibilitat com a eix 
transversal de les actuacions municipals.  
 
• La recuperació de drets laborals dels treballadors i treballadores públics és una 
prioritat per a l’Ajuntament i, segons l’acord amb els sindicats, recupera el pagament de 
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la carrera professional i inicia una valoració de tots els llocs de feina per tal de poder 
ajustar retributivament cada lloc laboral a les qualificacions de cada plaça. Així mateix 
des de l’àrea de Funció Pública i Govern Interior es conclourà amb la 
remunicipalització del servei d’atenció telefònica 010, i es durà a terme el Pla d’Igualtat 
intern de l’Ajuntament. Es preveu també el desplegament màxim de les clàusules 
socials, ambientals i lingüístiques.  
 
 
En l’informe econòmic- financer, inclòs en el projecte de pressupost 2018, es poden 
trobar més detalls del contingut i càlcul de cada capítol. 
 
 
 
 
 
Palma, 22 de novembre de 2017 
 
 
 
El regidor d’Economia, 
Hisenda i Innovació, 
Adrián García Campos 
 

ADRIAN GARCIA CAMPOS 22-11-2017 


		2017-11-22T17:31:54+0100
	ADRIAN GARCIA CAMPOS1511368315092
	Aprobación del documento




