
Ajuntament
de Palma

ESMELWADÉRESSQPQSt 2020
MODIFICACIÓ DE LES SEGüENTS PARTIDES DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT RELATIVA A LA lNSTAL-LAClÓ DEL CAMP DE FUTBOL
DEL CD ATLÉTICO RAFAL

- Creació nova partida al pressupost de despeses del lME

”“|ka lNSTAL-LAClÓ DEL CAMP DE FUTBOL 120 000 €DEL CD ATLETIC RAFAL “

- Creació nova partida al pressupost propi de despeses

”"H”” TRANSFERÉNCIA A L’lME 120000 €

- Baixada de la partida del pressupost propi de despeses

202312322710 FEMINISME.- TREBALLS EXTERNS 20.000,00 €

ENLLUMENAT.— SUBMINlSTRAMENT061650022100 ENERGIA ELÉCTR. 25.000,00 €

111710061101 PARCS | JARDiNS.— PROJECTES 30.000,00 €
lNVERSIONS VARIS

COMUNICACIÓ _ PUBLIClTAT, DIFUSIÓ029206122602
| PATROCINIS 45.000,00 €

- Creació nova partida al pressupost d’ingressos del IME

“”H“” TRANSFERÉNCIA DE L'AJUNTAMENT 120000 €

Justificació: El CD Atlético Rafal és un dels clubs més importants de la
ciutat de Palma i a les seves instal-iacions hi juguen més de 650 infants i

joves És necessari escometre una millora dels espais amb la installació
d'una graderia|vestuaris integrats dins el recinte.
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Ajuntament , de Palma

ENMIENDA AL PRESUPUESTO 2020

MODIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO
DEL AYUNTAMIENTO RELATIVA A LOS CENTROS DE DÍA.

- Bajada de partida del presupuesto de gastos

05 23130 22728 Contrato centros de dia CAlB 1_184.686 €

- Bajada de partida del presupuesto de ingresos

45002 Calb. Convenios Servicios sociales XXX€

Justificación: La gestión de los centros de dia corresponde al Govern
ya que se trata de personas dependientes, cuya competencia es
exclusiva de la Administración de la Comunidad Autónoma. Es per ello

que proponemos dar de baja la partida destinada a la gestión de los
centros de dia así como la partida de ingresos derivada del convenio
suscrito con el Gobierno de las Islas Baleares. Asumir servicios de
competencia impropia e infrafinanciados no tiene sentido cuando
tenemos dificultades para prestar nuestros servicios propios.
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Ajuntament
" de Palma

ENMIENDA AL PRESUPUESTO 2020

MODIFICAClÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO
DEL AYUNTAMIENTO RELATIVA A LA ADECUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE LA COMISARlA DE POLICÍA DE LA PLAYA DE
PALMA

- Aumento de partida del presupuesto de gastos
ADECUAClÓN COMISARIA DE LA12

PLAYA DE PALMA ”00%

- Bajada de partida del presupuesto de ingresos

lNVERSlONS PLA D'INSTAL-LAClONS29200060900 SOClALS MUNICIPALS 60000 €

Justificación: Proponemos incrementar la partida destinada a la
adecuación de las instalaciones de la comisaría de la Playa de Palma
para proceder a su apertura durante todo el año. Ésta es una demanda
de todas las asociaciones de vecinos de la zona por lo que debería estar
reflejado en el presupuesto 2020.

Palma, 25 de noviemb/e de 2019

Maria de las Merèeggg£eleíte Palmero
Portavoz del Grupo Municipal Popular
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Ajuntament
I

:

de Palma

ENMIENDA AL PRESUPUESTO 2020

MODIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO
DEL AYUNTAMIENTO RELATIVA A CONCERTACIÓN DE PLAZAS DE
EDUCACIÓN INFANTIL de 0 a 3 ANOS

— Creación nueva partida al presupuesto

Concierto de plazas escolares de 500.000,00 €IOXXXXXXX educación infantil 0—3

- Bajada de partida del presupuesto de gastos

FUNC, C.|NFANT|L | PRIIVI NO GEST-
SERVEl DE NETEJA “000000“ €103232022700

Justificación: La concertación de plazas escolares de 0 a 3 años de centros
privados permitiria cubrir una mayor demanda sin necesidad de construir
nuevos centros, pues se aprovecharia la red actual existente y eso permitlria
cumplir con uno de los objetivos que ha manifestado tener el gobierno de Cort,
la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.
La partida de la que se reduce la cantidad se ha escogido porque la cantidad
inicial prevista en el presupuesto presentado sobrepasa en 1000 000 €
respecto al gasto real de 2019, de lo que se deduce que se podrá llevar a cabo
todo el sen/iciode limpieza sin menoscabo del mismo

Palma, 25 de n0\//iembre de 2019
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Ajuntament
\ de Palma

ENMIENDA AL PRESUPUESTO 2020

MODIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO
DEL AYUNTAMIENTO RELATIVA AL COPAGO DEL SERVICIO DE AYUDA
A DOMICILIO

- Bajada de partida del presupuesto de gastos

lxx Retribuciones órganos directivos XXX€

- Bajada de partida del presupuesto de ingresos

34100 Pre0io publico servicios de accton XXX€social

Justificación: Proponemos la eliminación del copago en el servicio de
ayuda a domicilio para evitar que tal recorte en los servicios implique la

pérdida del servicio para algunas familias que no podrán hacer frente al
coste del servicio.

/“'\./
Palma, 25 de noviem e e 2019 !

MI
María de las Mercedes’C/leste Palmero
Portavoz del Grupo Municipal Popular Did '.n

pka£SIB???“UNIDÉLPQDÉVVI Mag(“és)/xal“ (dolc-
Jxçumvau»;
IZI

_



Ajuntament '

de Paima

ESMENA AL PRESSUPOST 2020

MODIFICACIÓ DE LES SEGUENTS PARTIDES DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT RELATIVA A LA FORMACIÓ COS DE BOMBERS DE
PALMA

- Creació nova partida al pressupost

”HM,” FORMACIÓ COS DE BOMBERS DE12 PALMA 40.000,00€

— Baixada de la partida del pressupost
MOBILITAT.-ESTUDIS I TREBALLS151340022706 TÉCNICS. 20.000,00 €
MERCATS— ESTUDIS | TREBALLS074312022706 TECNICS. 20.000,00 €

Justificació: La formació dels professionals que conformen el Cos de
Bombers de Palma és bàsica i no es pot demorar per més temps, ja que
les píndoles informatives i formatives fa més de 3 anys que no
s’imparteixen i Ia formació en grans simulacres més de ?. Consideram
aquesta partida pressupostària imprescindible per garantir el bon
funcionament del servici.
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Ajuntament
de Palma

ESMENA AL PRESSUPOST 2020

MODIFICACIÓ DE LES SEGUENTS PARTIDES DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT RELATIVA A LA FORMACIÓ DE LA POLICIA LOCAL DE
PALMA

- Creació nova partida al pressupost

1ZM FORMACIÓ POLICIA
LOCAL DE PALMA 40000 €

- Baixada de la partida del pressupost
PROMOCIÓ DE LA

103347022799 LLENGUA.- ALTRES 15.000,00 €
TREBALLS EXTERNS

COMUNICACIÓ -
029206122602 PUBLICITAT, DIFUSIÓ I 25.000,00 €

PATROCINIS

Justificació: La importància de la formació de la Policia Local de Palma
per a afrontar els nous reptes d'una ciutat com la nostra justifica
l'increment en la formació en matèries tan importants com Grups de
Policia Judicial, d'Ordre Públic, Unitats Operatives, de Protecció de
Persones i de Víctimesvge Delictes Violents, entre d’altres.

Palma, 25 de novemybylede 2019
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ESMENA AL PRESSUPOST 2020
MODIFICACIÓ DE LES SEGüENTS PARTlDES DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT RELATIVA A LA INSTAL-LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL
DE PETANCA JAUMEMESQUIDA

- Creació nova partida al pressupost de despeses al lME

INSTAL'LAClÓ ESPORTIVA
MUNICIPAL DE PETANCA JAUME

MESQUIDA 130000 €

- Creació nova partida al pressupost de despeses propi

""er TRANSFERENCIA A L’IME 130000 €

— Baixada de la partida del pressupost de despeses propi

PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.-103347022799 ALTRES TREBALLS EXTERNS 28'000’00 €

COMUNICACIÓ _ PUBLlCITAT,29206122602 DIFUSIÓ IPATROCINlS 50.000,00 €

MUSEUS- RETRIBUCIONS33331010100 BASIQUES ORGANS DlRECTlUS “400090 €

33331016000 MUSEUS.- ASSEGURANCES 12000“) €SOCIALS

- Creació nova partida al pressupost d’ingressos al lME

””H”” TRANSFERÉNCIA DE
L'AJUNTAMENT 130.000 €

Justificació: La petanca és un dels esports que més federats té i és un
esport practicat per persones de totes les edats i tant per dones com per
homes. Per això, donada la importància d'aquest esport a Palma i

perquè es pugui practicar i dur a terme competicions en qualsevol època
de l'any, és necessari cobrir un conjunt de pistes de què consta la
instalvlació municip/alaJaume Mesquida. Es proposa reservar una partida
pressupostàriaper cobn una superfície de 1.300 m2 de pista.

Palma, 25 de nov
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Ajuntamen
de Palma

ESMENA AL PRESSUPOST 2020
MODIFICACIÓ DE LES SEGüENTS PARTIDES DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT RELATIVA A LA FIRA DE L’ESPORT

- Creació nova partida al pressupost de despeses al lME

“Mun” FIRA DE L’ESPORT 30.000 €

- Creació nova partida al pressupost de despeses propi

TRANSFERENCIA AL IME 30.000 €

— Baixada de la partida del pressupost de despeses propi

PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.—
103347022799 ALTRES TREBALLS EXTERNS IO'OOO'OO €

COMUNICACIÓ - PUBLICITAT,29206122602 DIFUSIÓ lPATROClNIS 20.000,00 €

- Creació nova partida al pressupost d’ingressos al IME

””H"" TRANSFERENCIA DE
L'AJUNTAMENT

30.000 €

Justificació: La Fira de l'Esport de l'Ajuntament de Palma és un esdeveniment
consolidat en el calendari del la Ciutat amb més de 30.000 participants de totes
les edats homes| (mes\.\

Palma, 25 de nove
/de 2019
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Ajuntament «: .

de Palma

ESMENA AL PRESSUPOST 2020
MODIFICACIÓ DE SES SEGüENTS PARTIDES DES PRESSUPOST DE
S’AJUNTAMENT RELATIVA A SA INVERSIÓ EN SA MILLORA DE SA
PEATONALITZACIÓ DE SA PLACA D’ESPANYA I DES PASSEIG DE CALA
GAMBA

- Creació noves partides a n’es pressupost propi amb inversió a zona
peatonal de Plaça d’Espanya i Passeig de Cala Gamba

1 “mm” inversió Pelatonalització Plaça 2.000.000€d Espanya
HHHHW inversió Passeig Cala Gamba 1.000.000€

- Baixada de sa partida des pressupost de despeses propi

VIES PUBLIQUES.-”1532061900 PEATONALITZACIÓ C/NUREDDUNA 3'000'000€

Justificació. Actualment sa zona destinada a n ’es vianant a sa Plaça
dEspanya se troba en una situació lamentable conseqüència de l’ús i de
reparacions parcials i no globals, per manca de dotació pressupostària. És una
prioritat que aquest lloc emblemàtic de sa elutat, veritable eix de sa movilitat
sostenible, que connecta amb diferents rutes peatonals, se pugui recuperar per
a sa Ciutat millorant sa seva situació actual.
Es passeig de Cala Gamba no es pot mantenir en sa situació actual, derivada
de sa manca de voluntat de cooperació institucional que estan pagant des de fa
temps es venats de sa zona i de Palma en general. Per motius de seguretat es
una prioritat queesretormi amb una inversió important

Palma, 25 de nov br de 20 9
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dePalma

ESMENA AL PRESSUPOST 2020

MODIFICACIÓ DE LES SEGUENTS PARTIDES DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT RELATIVA A LA REFORMA INTEGRAL DEL CENTRE
SANITARI MUNICIPAL DE PROTECCIÓANIMAL DE SON REUS

— Creació nova partida al pressupost Inversió Centre Sanitari Son Reus

14”"””" INVERSIÓ CENTRE SON REUS 150.000€

- Baixada de la partida del pressupost
ADM. GRAL. URBANISME.-

81510022602 PUBLIClTAT | COMUNICACIÓ 15'000’00 €

FEMINISME— TREBALLS
202312322710 EXTERNS 10.000,00 €

PROMOCIO DE LA LLENGUA.-
103347022799 ALTRES TREBALLS EXTERNS 25'000'00 €

COMUNlCACIÓ - PUBLIClTAT,029206122602 DIFUSlÓ | PATROCIN'S 50.000,00 €

ENLLUMENAT.-
061650022100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA 50.000,00 €

ELECTR.

Justificació: El Centre Sanitari de Protecció Animal de Son Reus
necessita una reforma integral per tal que els animals acollits disposin de
les millors condicions de salubritat durant la seva estància, per afavorir la
feina del treballadors i dels voluntaris i associacions col laboradores i per
a la promoció dactivitats del món animal| del seu benestar.
La partida de l’,enllumenat d’acord amb la despesa pagada durant lany
2019| els canvis a tecnologia Led que fan preveure un estalvi així com a
la vinculació daquestaxpartida d'enllumenat amb d'altres que en funció
de la facturacióreal també compten amb un pressupost més elevat, fan
que es puguiproposar la seva reducció pressupostària per a afrontar
aquesta quifizfació.

}

Palma 25 de noi/empre
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Ajuntamen

| |||||| 02194; '.
_______5PRESSUPOST2020

MODIFICACIÓ DE LES SEGUENTS PARTIDES DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT RELATIVA A PROGRAMAS D’ACCÉS A LA VIVIENDA

S CIUTADANS DE PALMA.DEL

- Creació nova partida al pressupost de despeses de transferència al PATRONAT
DE L’HABITATGE del pressupost propi.

OBHW’“m Transferència al Patronat de l’habitatge 200.000€

- Creació nova partida al pressupost de despeses del PATRONAT DE
L’HABITATGE

- Bai

kiükkwiwww Pla d’accés a la vivenda 200000 €

xada de la partida del pressupost de despeses al pressupost propi

81 .510.164.002,00 € Altres assessoraments i estudis 120.000,00 €

29.206.122.602,00 € ComunicaciÓ-Publicitat,difusió i patrocinis 80.000,00 €

— Augment de la partida del pressupost d’lngressos del PATRONAT DE
L’HABITATGE

ikkkkwkkkk Transferència de l'Ajuntament 200.000€

Justificació: Contribuir a l’accés a l’habitatge per part dels ciutadans de Palma es
una prioritat inajornable.
El col-lectiu de joves, el de persones amb recursos econòmics més desfavorits, i

d’altres, precisen del suport de les administracions públiques per a accedir a una
vivenda. Atès que no es preveu la construcció de nous habitatges a curt i a mitja
termini, es fa necessari que des de l’Ajuntament de Palma s’estableixi un programa de
subvencions i ajudes al lloguer de vivendes, per tal d'incentivar la sortida al mercat de
vivendes particulars per a lloguer i subvencionar els llogaters que ho necessitin.
Aquesta despesa es considera adient per a la cobertura de programes d’accés a
l’habitatge per als ciutadans, com l’ampliació del programa Palma Habitada o
subvencions de lloguers mentre que la creació d’ un observatori de lhabitatge no es
prioritari tenint en comptaque l’Administració ja disposa d’informació suficient en
relació al nombre devivendes (padró de Cadastre), nombre de vivendes ocupades
(padró dhabitatge),informesdentitats bancàries, informe de la CAEB, dels Ministeris,
de | INE etc.

Palma 25 de novembre de
[2.1
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Ajuntament :

de Palma

ENMIENDA AL PRESUPUESTO 2020
MODIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO
DEL AYUNTAMIENTO RELATIVA A LAS GALERÍAS DE LA PLAZA MAYOR

— Dotar la partida del presupuesto de gastos

0?me REFOR'X'QSigma???” DE 300.000,00 €

- Bajada de partida del presupuesto de gastos
PREMSA | PUBLlClTAT.-

99206010100 RETRIBUClONS ORGANS 38.509,38 €
DlRECTlUS

99206016000 AÉÉEEè-ASSAhïggsnggákts 11.552,81 €

29206122602 COEAILÉUÉÉCÉÀTPSÉÉÉÉAT' 5000000 €

111710060101 PARCSIN'ÓÉÉÉ'SÉÉ Z'ÉÉJSECTES 5000000 €

11710061101 PARCSINÉÉSDI'SÉ CígfsECTES 129_937,s1 €

Justificación: Las Galerías de la Plaza Mayor se encuentran en una
situación de abandono y deterioro en pleno centro de la ciudad. Es una
prioridad en la mayor brevedad posible que puedan volver a funcionar. El
Ayuntamiento no puede permitir mantener la situación actual sin
reaccionar. Por eso, proponemos la elaboración de un proyecto de
rehabilitación integral de las galerlas de la Plaza Mayor, con el objetivo
de destinar esteespacio a la actividad comercial y de restauración y
ocio. g/ \\

’ \

Palma, 25 de noviembre de 20 9
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Ajuntamen V

de Palma

ESMENA AL PRESSUPOST 2020
MODIFICACIÓ DE SES SEGüENTS PARTIDES DES PRESSUPOST DE
S’AJUNTAMENT RELATIVA A N’ES MERCAT DES CAMP REDÓ

- Creació nova partida a n’es pressupost propi
REFORMA MERCAT DES CAMP07 REDÓ eoooooe

- Baixada de sa partida des pressupost propi de despeses
COMUNICAClÓ - PUBLlCITAT,29206122602 DIFUS'Ó !PATROCINIS 100.000,00€

MODEL DE ClUTAT.— RETRIBUCIONS81510010100 BÀSlQUES ÓRGANS DIRECTIUS “491626 €
URBANISME.— ASSEGURANCES81510016000 SOCÍALS 12.274,88€

lNVERSIONS PLA D'iNSTAL'LACIONS29200060900 SOC'ALS MUNICIPALS 246v808,86 €
ADMGRAL SEGUR.C|UTADANA.-121301010100 RETRIB. ÓRGANS DlRECTlUS “359302 €
DMO. GRAL DE SEGURETAT

121301016000 CIUTADANA.-ASSEGURANCES 14_577,91 €
SOCIALS

FUNC. c. INFANTIL ! PRIM. NO103232022700 CEST—SERVEI NETEJA ESCOLES 1364829'07 €

Justificació: Els mercats municipals són espais fonamentals per a l’activació
de la vida social i comercial d’una barriada i es converteixen en vertaders eixos
vertebradors de tot l’entorn i de la vida del barri. En el cas concret des Mercat
des Camp Redó, que en es moment des seu tancament contava amb més de
40 anys d’història, aquest fet és més rellevant encara ja que l’entorn pateix la
problemàtica social i de convivència associada a les vivendes socials des
Camp Redó. Per això, es fet de que es mercat es trobi a hores d’ara tancat fa
que el trànsit de vianants hagi minvat significativament i que el barri es trobi en
seriós perill de deteriorament. La obertura des mercat és factible amb una
reforma de la planta dels locals comercials i es necessària una partida
pressupostària/per poderfer-hi front.

Palma, 25 de noveyn re de 2019

“ÉS?? “
Maria de las Mercedes Celeste Palmero ' ' ')

;""""gil/L'i-libi?
Portaveu del Grup Municipal Popular



i
. .

lAguntm .

i

Ajuntament _' de Palma-“-

ESMENA AL PRESSUPOST 2020

MODIFICACIÓ DE LES SEGUENTS PARTIDES DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT RELATIVA A LA FIRA PALMA FITNESS

- Creació nova partida al pressupost de despeses al IME

FIRA PALMA FlTNESS 30.000 €

- Creació nova partida al pressupost de despeses propi

mmm“ TRANSFERÉNCIA A L'lME 30.000 €

- Baixada de la partida del pressupost de despeses propi

PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.-103347022799 ALTRES TREBALLS EXTERNS 10.000,00 €

COMUNICACIO — PUBLICITAT,29206122602 DIFUSIÓ | PATROCINIS 20.000,00 €

- Creació nova partida al pressupost d’ingressos al IME

”NM,," TRANSFERÉNCIA DE
L’AJUNTAMENT 30-000 €

Justificació: La Fira Palma Fitness es va crear l'any 2011 com una activitat en
la que els amants de l'esport poden gaudir de totes les modalitats per a tots els
públics. Una fira amb un gran poder de convocatòria, la seva última edició va
congregar a més de 30.000 persones i a 1. 500 professionals de la salut el

fitness| lactivitat física Aquest any 2019 no s’ha duit a terme i consideram que
és molt importanttornar posar-la en marxa i que els ciutadans puguin tornar a
gaudir duna fira plena d’ ctivitats esportives i de promoció de la salut.

|
|

Palma, 25 de novetnbfe de
2019

/
... per

\HIQIII Iíi I

ma SO?- mncrlboeem r—Eç\“ fat/varesala
\ _W//___",,/María de las Mercedes Celeste Palmero

Portaveu del Grup Municipal Popular



Ajuntament
"

de Palma

ESMENA A N’ES PRESSUPOST 2020
MODIFICACIÓ DE SES SEGUENTS PARTIDES DES PRESSUPOST DE
S’AJUNTAMENT RELATIVA A UN PLA DE XOC A N’ES DEPARTAMENT
D’OBRES I QUALITAT DE S’EDIFICACIÓ

- Creació nova partida a n’es pressupost propi

81500012010
ADMGRALV HABITATGE I

URBANISME.- PLA DE XOC
DEPARTAMENT D’OBRES | QUALITAT 500000€

DE L'EDIFICACIÓ

- Baixada de sa partida des pressupost propi de despeses

81500012010 ADMGRAL. HABITATGE l

500.000€URBANISME- NOVES DOTACIONS

Justificació: Actualment s’Ajuntament no compleix amb els terminis
regulats a sa normativa vigent pel que fa a ses concessions de llicències
d’obres. Des des grup municipal popular trobam que és ben necessari
un pla de xoc a n'es departament d’obres i qualitat de s’edificació. Per
això se proposa concentrar ets esforços en reduir aquests terminis.
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Ajuntament
de Palma

ENMIENDA AL PRESUPUESTO 2020

MODIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO
DEL AYUNTAMIENTO RELATIVA LA ORGANIZACIÓN DE LOS PREMIOS
CIUTAT DE PALMA

- Aumentar la partida del presupuesto de gastos

PREMIS CIUTAT DE PALMA
0333420XXXXX

PROSA i LIRICA EN CASTELLÀ 20000 €

- Bajada de partida del presupuesto de gastos

MEMORIADE LA CIUTAT.-E$TUDISI103361022706
TREBALLSTÉCNICS 15.000,00 €

MEMORIA DE LA CIUTAT.-ADQI103361062901 PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRES MAT 5'000’00 €

Justificación: Organización del certamen de presa y lírica en castellano
en el marco de los "Premis Ciutat de Palma”.

,/

Palma, 25 de novi’fmbre
de 019 Zï’ïígl'fw" “IÉÉJIQVWI? ”kW“: per

/ " ' a "comunalsul \ln I ,i, lli: (fm =\

»" \

'i’ I E
[i
i
I v/“A’///

III
V !

ATITÉ'L. ???.TÍ E. UNIDE 0 N, ME “ngamgbaImaïbz W ::ÍDÉ Lala;
I

ble '/María de las mede/s Celeste Palmero

'ÍIIUX'J'A'CZIUA'PM ' W)“

Portavoz del Grupo Municipal Popular

"ZX/lille”?



Ajuntament f'_

ESMENA AL PRESSUPOST 2020

de Palma

MODIFICACIÓ DE SES SEGUENTS PARTIDES DES PRESSUPOST DE
S’AJUNTAMENT RELATIVA A EVITAR SA PUJADA DES 33% DES BILLET
SENZILL A S’EMT I PROTECCIÓ PATRIMONI

- Creació nova partida a n’es pressupost propi

SUBVENCIÓ DE CAPITALA L’EMT15441074900 (AUTOBUSOS) 15.00000000 €

CASTELL DE BELLVER.—3336036190016 INVERSIÓ 10.00000000 €

- Augment d’ingressos des pressupost propi

TRANSFERENClA LLEI7508" CAPlTALlTAT 25.000.000,00 €

Justificació: S'actual equip de govern municipal ha justificat sa pujada
des 33% des billet senzill de s’EMT per sa renovació des autobusos,
posant—lo com un des més cars d’Espanya. Des d’es grup municipal
popular ja es va dir a un plenari que amb s'endeutament de S’EMT es
renunciava a sa compensació des costos de capitalitat. Per això
proposam que en es cas que es Govern Autònomic modifiqui sa seva
postura d’incumplir sa llei de Capitalitat per a s’any 2020, es destinin
aquests doblers,..primer a finançament des busos i segon a ses urgents
reformes queha deimenester es Castell de Bellver.
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Ajuntament

ENMIENDA AL PRESUPUESTO 2020

MODIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO
DEL AYUNTAMIENTO RELATIVA A SUBVENCIÓN PARA LA RETIRADA
CABLEADO FACHADAS

- Dotar la partida del presupuesto de gastos

Subvenclón retirada cableado 100000100 €8152207800100 fachadas

- Bajada de partida del presupuesto de gastos

lNVERSIONS PLA
29200060900 D'INSTAL-LACIONS SOCIALS 100.000,00 €

MUNIClPALS

Justificación: Subvención para que los particulares puedan colaborar
con la retirada del cableado aéreo de Palma, y así contribuir a la mejora
de la seguridad y de la estètica de las calles, y dar cumplimiento de la
normativa vigente
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Ajuntament
_

"

\ de Palma

ENMIENDA AL PRESUPUESTO 2020

MODIFICAClÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO
DEL AYUNTAMIENTO RELATIVA A SUBVENCIÓN DE PROG. SOCIALES
DE INTERÉS GENERAL

- Aumento de partida del presupuesto de gastos

05 23120 48301 Subv. Progr. Sociales de interés 44.000€general

- Bajada de partida del presupuesto de gastos

05 23100 10100 Retribuciones órganos directivos 44.000€

Justificación: Proponemos incrementar la partida destinada a
subvencionar programas sociales de interés general que son aquellos
que afectan directamente a los colectivos vulnerables y mejorar su
calidad de vida
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