
 
 
PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2019 

MEMÒRIA DEL CONTINGUT I PRINCIPALS MODIFICACIONS RESPECTE EL VIGENT 
 
El pressupost propi de l'Ajuntament de Palma per a l'exercici 2019 marca la consolidació dels 
comptes municipals més socials dels darrers 7 anys. Un esforç que s'ha vist traslladat a la realitat 
social de la nostra ciutat per tal d'oferir una atenció ciutadana de qualitat, uns serveis públics 
justos i garantir la igualtat d'oportunitats a totes les persones augmentant un 50%  la inversió per 
al manteniment del nostres barris.  
 
417.251.000€ és el pressupost total del què disposarà l'Ajuntament de Palma per fer front als 
compromisos amb la ciutadania i amb els treballadors públics. I ho farà amb uns comptes molt 
similars als de l'any 2018 degut a dos condicionants molt importants. Per una banda, la Llei de 
sostenibilitat i racionalització de l'administració local, més coneguda com a Llei Montoro, limita el 
sostre de la despesa dels comptes municipals condicionada per al 2019. 
 
I en segon lloc, el Pla d'Ajust que el PP va aprovar el 2012 i que condiciona els comptes de 
l'Ajuntament de Palma fins el 2022. Aquest pla es va fer per a poder endeutar l'Ajuntament en 
gairebé 200 milions d'euros. Un pla que hem de complir amb una despesa i un resultat 
pressupostari molt restrictius. Per tant, aquest continua sent un pressupost molt complexe 
d'ajustar amb l'herència del Partit Popular al govern espanyol i un context de crisi i recessió, i 
l'herència de la gestió del Partit Popular a l'Ajuntament de Palma.  
 
Amb tot, l'actual equip de govern ha recuperat en només 3 anys una situació economico-financera 
que prioritza els drets i els serveis dels ciutadans per damunt de polítiques basades en les 
retallades socials i laborals. Els pressupost 2016, 2017 i 2018 han estat els més socials dels darrers 
7 anys.  
 
Tot i que el pressupost es manté en les mateixes xifres que l'any passat, les partides socials 
augmenten un 2,3% i superen els 68 milions d’euros d’inversió: l'àrea de Benestar s’incrementa un 
1,9%, l’àrea d’educació augmenta un 0,8%, ocupació un 1,5%, habitatge un 6% i igualtat, joventut i 
drets cívics un 1,7%. 
 
Concretament, es consoliden els programes de Benestar i Drets Socials amb un augment de la 
despesa en ajudes, així com la recuperació de la gestió dels centres de dia, ampliació del nou 
centre serveis socials de Gregal. També estan previst els programes de l'àrea de Model de Ciutat 
d'ajudes de habitatge als joves i s’inclouen noves partides destinades a gent gran, i les línies de 
subvenció al petit i mitjà comerç. 
 
Un altre element de continuïtat és el compromís amb els drets dels treballadors públics i el reforç 
de personal de les àrees. En els darrers 3 anys s'han recuperat i consolidat drets laborals com mai 
en la història d'aquesta institució i s'han dotat i cobert més de 200 places, així com la posada en 
marxa de processos de selecció de personal d'interins i d'altres com el concurs de trasllats, que no 
es convocava des de fa més de 7 anys. Una part destacada del pressupost s'inverteix en complir 
amb el compromís de pagament de la Carrera Professional i els complements de productivitat. 
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D'altra banda, cal destacar un any més el compliment del 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. Igualment es manté l’augment de l’IBI per a grans 
superfícies, mantenint una major progressivitat del impost, on paguen més els grans immobles. 
 
Amés, el pressupost 2019 presenta, un any més, una rebaixa de la despesa financera pel pagament 
als bancs del 5,3%, fruit de la bona gestió econòmica d’aquesta legislatura. Així, la reducció del 
deute, previst per davall de 200 milions d’Euros, permet la reducció dels interessos a pagar en més 
de 2 milions d’Euros. 
 
De la mateixa manera, per la reducció de deute, el Pla de Sanejament es redueix de 7,2 milions 
d’Euros a 2,5 milions d’Euros per 2019. 
 
És important també l'avanç en dues  línies de feina d'aquest equip de govern. Per una part, fer 
realitat el projecte d'una nova escoleta i la recuperació dels programes de dinamització lingüística. 
Així com també ho és la continuació en la recuperació de la gestió de serveis fins ara externalitats 
com són la ORA , les escoletes i les biblioteques. Sense deixar de banda que aquest és un 
pressupost que consolida el fet que la mobilitat sostenible hagi esdevingut en una protagonista de 
l'actual equip de govern i les seves polítiques. 
 
Aquests comptes segueix garantint la prestació de serveis públics justos, de qualitat i propers a la 
ciutadania, que garanteixen la igualtat d'oportunitats i consoliden la recuperació de drets socials i 
laborals perduts amb les retallades de la crisi econòmica, al mateix temps que suposen la 
continuació de processos de transformació interna que enforteixen l'estructura municipal i 
milloren les infraestructures públiques. Per tant, podem destacar: 
 

• Benestar i Drets Socials manté les ajudes econòmiques i les subvencions al tercer sector per 
a la cobertura de necessitats bàsiques i suport a les associacions i entitats de treball 
comunitari. A més es consolida a nivell pressupostari l'augment dels nous centres de dia 
per a persones majors que el govern ha transferit a l'Ajuntament de Palma, Son Ferriol i Son 
Cladera. I es continua amb el Pla de reallotjament de les famílies de Son Riera.  

 

• Igualtat, Joventut i Drets Cívics incrementa les previsions de despesa en base a la millora de 
diversos serveis com són Espais Joves i el Servei d'informació de PalmaJove i tots els 
programes d'atenció a les víctimes de violència de gènere.  

 

• Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística manté la qualitat de les 
programacions dels centres propis, així com les ajudes per als projectes i espais culturals. I 
iniciarà les obres de nous espais culturals com és Can Ribes i les Torres del Temple.  

 

• Turisme, Comerç i Treball augmenta el Pla de subvencions per al petit i mitjà comerç i 
reforça els programes en matèria d’ocupació per als col·lectius més vulnerables. 
 
 
 
 

A
D

R
IA

N
 G

A
R

C
IA

 C
A

M
P

O
S

 1
2-

11
-2

01
8 



 
• Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne manté inversions en l'Estratègia EDUSI del 

Pla Litoral de Ponent finançat amb fons europeus FEDER, i reforça les polítiques d’habitatge 
ampliant las subvencions destinades al lloguer per a joves incloent per primera vegada 
també a gent gran i continuant amb la inversió en els programes d’habitatge digne. 

•  

• Educació s'han reforçat i consolidat totes les partides de les competències i responsabilitat 
municipal, per garantir una bona gestió i funcionament del manteniment i seguretat dels 
CEIP,  de tots els programes i serveis educatius de Pla d'intervenció socioeducativa als barris 
de Palma, “PALMA EDUCA” i del PMEI. Preveient tots el canvis necessaris per garantir que 
els serveis i programes s'adaptin, en tot moment, a les necessitats socioeducatives de la 
ciutat i els seus barris. Manté els principals serveis i incrementa el manteniment del 
contracte d'escoles així com el servei de neteja de centres escolars, també augmenta el 
programa Palma Educa i es manté el servei d'educació per adults. I es continua amb la 
redacció del projecte per a la construcció d'una nova escoleta a Son Gibert.  

 

• Participació veu reduïda la seva partida però per un motiu i és que el 1,5 milions que es 
destinen als Pressuposts Participatius estan inclosos en les àrees que els executen. Amb tot, 
l'àrea se centra també en seguir enfortint el teixit associatiu dels barris de Palma amb 
dinamitzadors de barri i Casals dinamitzats per entitats, així com en el fet d'introduir la 
participació a la contractació pública i als assumptes municipals (Sant Sebastià i 
Pressupostos Participatius entre d’altres) 

 

• Esports: des de l’IME amb aquest pressupost continuarà treballant intensament amb el 
nostre compromís de fer de l’esport a Palma una eina d’integració, igualtat, proximitat i 
sostenibilitat, a més ens de continuar amb les nostres línies estratègiques de promocionar i 
donar més visibilitat a l’esport femení, així com continuar educant i formant als nostres nins 
i joves per mitja de l’esport amb els seus valors positius. A més convertirà en realitat els 
grans projectes d'infraestructures esportes com són la piscina de Son Hugo, Germans 
Escalas, Verge de Lluch, entre d'altres.  

 

• Ecologia manté l'èxit dels programes d'educació del medi ambient i concretament de 
recuperació i protecció de Es Carnatge. Incrementam el finançament pels serveis de 
socorrisme i salvament de platges, per millorar les condicions laborals del treballadors. Això 
mateix, baixam la despesa de Tirme per la tendència a l’alça del reciclatge. 

 

• Infraestructures: el contracte de manteniment de la via pública augmenta en un 50% així 
com també millora el d'enllumenat públic. A més de comptar amb projectes de pressuposts 
participatius, camins perimetrals del bosc de Bellver, vialitat a la segona línia de la Platja de 
Palma, entre d'altres, donant compliment al compromís de dotar a la Ciutat d’un pla per a 
la millora i manteniment dels nostres barris. 

 

• Seguretat Ciutadana manté el compromís amb els bombers per a millorar les condicions 
laborals dels treballadors i treballadores, així com de concloure l'oferta pública d'ocupació 
per a bombers i policies i recuperar la policia de barri i policia tutor. 
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• Mobilitat: el contracte de senyalització ha augmentat considerablement atès que permetrà 

una renovació de la pintura vial de tota la ciutat en dos-tres anys màxim. A més, es podran 
dur a terme dos projectes importants per als barris: la reurbanització del c. Josep Tous i 
Ferrer i c. Velázquez així com la zona 30 de Rafal Vell, Rafal Nou i Vivero. A més, s'abordaran 
tres propostes que provenen dels Pressuposts Participatius: el carril bici de Son Ferriol, 
fotolineres d'energia solar i l'ampliació de la xarxa de Bicipalma. 

 

• Sanitat i Consum manté la subvenció per a l'empresa explotadora del servei públic de 
l'escorxador municipal, i assumeix la partida de l'Empresa Funerària Municipal per a donar 
servei a les persones sense recursos.  

 
Des de l'EMT tot i que no augmenten les xifres d'aportació al seu pressupost, per la bona salut dels 
comptes de l'empresa que l'any pasat va superar la barrera dels 40.000.000 d'usuaris, dins el 2019 
serà quan arribaran els nous busos que formen part del programa de renovació de la flota, co-
finançat pel BEI. 
 
Pel que fa a l'SMAP, el sanejament dels comptes efectuat el passat exercici, permetrà ara dur a 
terme una proposta molt ambiciosa: renovació de les màquines de venda de tickets, sistema de 
control d'accessos i sortida i que inclourà també una app perefectuar el pagament mitjançant 
mòbil que s'inclourà dins Mobipalma. Tot plegat se treurà en licitació enguany i s'haurà d'executar 
l'any que ve. 
 
Emaya continua amb el pla de neteja de barris, sistema recollida de trastos, ampliació sistema de 
recollida selectiva i implantació secció orgànica a tota la ciutat. 
 
Per tant, aquests comptes municipals suposen la consolidació de les polítiques socials ja 
implantades des del 2015 i amb perspectiva de futur per tal de garantir que Palma és una cituat 
més justa socialment.  
 
En l’informe econòmic- financer, inclòs en el projecte de pressupost 2019, es poden trobar més 
detalls del contingut i càlcul de cada capítol. 
 
 
Palma, 12 de novembre de 2018 
 
 
 
El regidor d’Economia, 
Hisenda i Innovació, 
Adrián García Campos 
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