
 

 

PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2021

MEMÒRIA DEL CONTINGUT I PRINCIPALS MODIFICACIONS RESPECTE EL VIGENT

El pressupost de 2021 ve inevitablement mediatitzat per la situació de crisi econòmica 

provocada per la pandèmia mundial del COVID19. Per aquest motiu i sempre 

respectant les contractacions vigents que vinculen part del pressupost de les àrees, 

aquestes han realitzat un important esforç per ajustar els seus comptes a aquells 

projectes imprescindibles i alliberar així un excedent que pot redirigir

socials i d'ajuda encaminades a pal·liar els durs efectes de la crisi que està colpejant  

milers de ciutadans i ciutadanes que han vist com perdien la seva feina, posava en risc 

la cobertura dels seus habitatges o es veien abocats al tancament dels seus petits 

negocis. 

Amb aquest objectiu, Palma disposarà d'un pressupost en 2021 de 444.932.000 

euros, un 1,8 més que l'any passat

Aquest pressupost es pot veure augmentat gràcies a la de

de poder comptar a la fi amb el romanent d'anys anteriors.

 

NO DEIXAR A NINGÚ ENRERE, PRIORITAT NÚMERO 1.

Si bé altres pressupostos tenien una clara vocació de posar en marxa grans projectes o 

inversions, aquest 2021 ve marcat

rescat de les persones. 

Si s'analitzen els grans números dels pressupostos, podem veure que àrees com Model 

de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat augmenta el seu pressupost en un 36%, 

6.288.091,89 euros més que l'any passat; Benestar i Drets Socials un 5,8%, 1,88 milions 

d'euros més, o Justícia Social, Feminisme i LGTBI un 6,6%, 327.933,74 euros més. 

En partides pressupostàries concretes de despesa específica COVID

inverteix 9.276.576,91 euros. De forma detallada, 1,5 milions van destinats a neteja 

d’edificis municipals, un milió a neteja de CEIP’s, 600.000 euros a equips de protecció, 

5,2 milions d’euros a cobertura de necessitats bàsiques (600.000 euros més que el 

2020, el 13%). Per a l’acollida de víctimes de violència de gènere el pressupost és de 

867.113,000, el 69,7% més que el 2020, quan era de 510.668,82 euros. 
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El pressupost de 2021 ve inevitablement mediatitzat per la situació de crisi econòmica 

provocada per la pandèmia mundial del COVID19. Per aquest motiu i sempre 

respectant les contractacions vigents que vinculen part del pressupost de les àrees, 

aquestes han realitzat un important esforç per ajustar els seus comptes a aquells 

cindibles i alliberar així un excedent que pot redirigir

socials i d'ajuda encaminades a pal·liar els durs efectes de la crisi que està colpejant  

milers de ciutadans i ciutadanes que han vist com perdien la seva feina, posava en risc 

bertura dels seus habitatges o es veien abocats al tancament dels seus petits 

Palma disposarà d'un pressupost en 2021 de 444.932.000 

euros, un 1,8 més que l'any passat.  

Aquest pressupost es pot veure augmentat gràcies a la decisió de el govern d'Espanya 

de poder comptar a la fi amb el romanent d'anys anteriors.  

NO DEIXAR A NINGÚ ENRERE, PRIORITAT NÚMERO 1. 

Si bé altres pressupostos tenien una clara vocació de posar en marxa grans projectes o 

inversions, aquest 2021 ve marcat per una prioritat que sobrepassa qualsevol altra: el 

Si s'analitzen els grans números dels pressupostos, podem veure que àrees com Model 

de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat augmenta el seu pressupost en un 36%, 

euros més que l'any passat; Benestar i Drets Socials un 5,8%, 1,88 milions 

d'euros més, o Justícia Social, Feminisme i LGTBI un 6,6%, 327.933,74 euros més. 

En partides pressupostàries concretes de despesa específica COVID-19, l’Ajuntament 

.576,91 euros. De forma detallada, 1,5 milions van destinats a neteja 

d’edificis municipals, un milió a neteja de CEIP’s, 600.000 euros a equips de protecció, 

5,2 milions d’euros a cobertura de necessitats bàsiques (600.000 euros més que el 

Per a l’acollida de víctimes de violència de gènere el pressupost és de 

867.113,000, el 69,7% més que el 2020, quan era de 510.668,82 euros. 
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MEMÒRIA DEL CONTINGUT I PRINCIPALS MODIFICACIONS RESPECTE EL VIGENT 

El pressupost de 2021 ve inevitablement mediatitzat per la situació de crisi econòmica 

provocada per la pandèmia mundial del COVID19. Per aquest motiu i sempre 

respectant les contractacions vigents que vinculen part del pressupost de les àrees, 

aquestes han realitzat un important esforç per ajustar els seus comptes a aquells 

cindibles i alliberar així un excedent que pot redirigir-se a polítiques 

socials i d'ajuda encaminades a pal·liar els durs efectes de la crisi que està colpejant  

milers de ciutadans i ciutadanes que han vist com perdien la seva feina, posava en risc 

bertura dels seus habitatges o es veien abocats al tancament dels seus petits 

Palma disposarà d'un pressupost en 2021 de 444.932.000 

cisió de el govern d'Espanya 

Si bé altres pressupostos tenien una clara vocació de posar en marxa grans projectes o 

per una prioritat que sobrepassa qualsevol altra: el 

Si s'analitzen els grans números dels pressupostos, podem veure que àrees com Model 

de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat augmenta el seu pressupost en un 36%, 

euros més que l'any passat; Benestar i Drets Socials un 5,8%, 1,88 milions 

d'euros més, o Justícia Social, Feminisme i LGTBI un 6,6%, 327.933,74 euros més.  
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Per a l’acollida de víctimes de violència de gènere el pressupost és de 

867.113,000, el 69,7% més que el 2020, quan era de 510.668,82 euros.  



 

 

Amb tot, la possibilitat de poder utilitzar al llarg del 2021 el romanent per compensar 

la situació amb despesa en

positiu per un equip de govern que ha recuperat en aquests anys una situació 

económicofinancera que ha sanejat els comptes municipals, rebaixat el deute i generat 

beneficis.   

En tot cas si bé aquests pressupostos signifiquen un parèntesi que obliga a reordenar 

prioritats, això no desvia ni un mil·límetre al govern municipal dels objectius marcats 

de legislatura, que segueixen intactes i es veuen també reflectits en els comptes 

d’aquest any 2021: una ciutat que aposta per la sostenibilitat, que millora els seus 

serveis fent que Palma funcioni i aposta clarament per la innovació com a fórmula per 

modernitzar la ciutat i la pròpia administració.

 

La Palma que funciona 

La Palma que funciona és la que 

qualitat, amb una coordinació que millora la neteja dels nostres barris, elimina 

pintades vandàliques i males herbes. La Palma que funciona és aquella que renova 

voreres i asfaltat o l'eficiència de l'enll

El pressupost reflecteix de manera clara aquests objectius tornant a augmentar aquest 

any el pressupost d'Infraestructures i Accessibilitat. 

La millora en la neteja dels nostres carrers i barris també es veu clarament reflectida 

en el pressupost de 2021. Així, EMAYA té un pressupost de 122,5 milions d’euros 

destinats a la seva tasca de neteja de la ciutat, recollida selectiva dels residus, 

abastiment d’aigua potable i sanejament de les aigües residuals.

Però la Palma que funciona, també

carrer, una policia de barri amb personal i equipament suficient. El pressupost en 

Seguretat Ciutadana ascendeix aquest 2021 a 84.646.552,64 euros.

L’Institut Municipal de l’Esport desenvolupa les act

les infraestructures especialment a les barriades. Així el pressupost de  23.246.708,27 

euros preveu un augment del 27,29% respecte de 2020, 4.984.060,72 euros més que el 

present exercici. 

El pressupost d’inversions de 4.7

esportives: a 17 camps de futbol es canvia la gespa, a 10 dels quals es renoven a més 

els focus a LED. També es preveu la reforma i ampliació del Camp de Futbol Verge de 

Amb tot, la possibilitat de poder utilitzar al llarg del 2021 el romanent per compensar 

la situació amb despesa en polítiques socials o de reactivació econòmica, pot ser molt 

positiu per un equip de govern que ha recuperat en aquests anys una situació 

económicofinancera que ha sanejat els comptes municipals, rebaixat el deute i generat 

uests pressupostos signifiquen un parèntesi que obliga a reordenar 

prioritats, això no desvia ni un mil·límetre al govern municipal dels objectius marcats 

de legislatura, que segueixen intactes i es veuen també reflectits en els comptes 

una ciutat que aposta per la sostenibilitat, que millora els seus 

serveis fent que Palma funcioni i aposta clarament per la innovació com a fórmula per 

modernitzar la ciutat i la pròpia administració. 

La Palma que funciona és la que assegura uns serveis públics que augmenten la seva 

qualitat, amb una coordinació que millora la neteja dels nostres barris, elimina 

pintades vandàliques i males herbes. La Palma que funciona és aquella que renova 

voreres i asfaltat o l'eficiència de l'enllumenat públic. 

El pressupost reflecteix de manera clara aquests objectius tornant a augmentar aquest 

any el pressupost d'Infraestructures i Accessibilitat.  

La millora en la neteja dels nostres carrers i barris també es veu clarament reflectida 

pressupost de 2021. Així, EMAYA té un pressupost de 122,5 milions d’euros 

destinats a la seva tasca de neteja de la ciutat, recollida selectiva dels residus, 

abastiment d’aigua potable i sanejament de les aigües residuals. 

Però la Palma que funciona, també és aquella que té una policia de proximitat a peu de 

carrer, una policia de barri amb personal i equipament suficient. El pressupost en 

Seguretat Ciutadana ascendeix aquest 2021 a 84.646.552,64 euros.   

L’Institut Municipal de l’Esport desenvolupa les actuacions esportives amb millora de 

les infraestructures especialment a les barriades. Així el pressupost de  23.246.708,27 

euros preveu un augment del 27,29% respecte de 2020, 4.984.060,72 euros més que el 

El pressupost d’inversions de 4.701.000 euros preveu millores d’instal·lacions 

esportives: a 17 camps de futbol es canvia la gespa, a 10 dels quals es renoven a més 

els focus a LED. També es preveu la reforma i ampliació del Camp de Futbol Verge de 
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Amb tot, la possibilitat de poder utilitzar al llarg del 2021 el romanent per compensar 

polítiques socials o de reactivació econòmica, pot ser molt 

positiu per un equip de govern que ha recuperat en aquests anys una situació 

económicofinancera que ha sanejat els comptes municipals, rebaixat el deute i generat 

uests pressupostos signifiquen un parèntesi que obliga a reordenar 

prioritats, això no desvia ni un mil·límetre al govern municipal dels objectius marcats 

de legislatura, que segueixen intactes i es veuen també reflectits en els comptes 

una ciutat que aposta per la sostenibilitat, que millora els seus 

serveis fent que Palma funcioni i aposta clarament per la innovació com a fórmula per 

assegura uns serveis públics que augmenten la seva 

qualitat, amb una coordinació que millora la neteja dels nostres barris, elimina 

pintades vandàliques i males herbes. La Palma que funciona és aquella que renova 

El pressupost reflecteix de manera clara aquests objectius tornant a augmentar aquest 

La millora en la neteja dels nostres carrers i barris també es veu clarament reflectida 

pressupost de 2021. Així, EMAYA té un pressupost de 122,5 milions d’euros 

destinats a la seva tasca de neteja de la ciutat, recollida selectiva dels residus, 

és aquella que té una policia de proximitat a peu de 

carrer, una policia de barri amb personal i equipament suficient. El pressupost en 

uacions esportives amb millora de 

les infraestructures especialment a les barriades. Així el pressupost de  23.246.708,27 

euros preveu un augment del 27,29% respecte de 2020, 4.984.060,72 euros més que el 

01.000 euros preveu millores d’instal·lacions 

esportives: a 17 camps de futbol es canvia la gespa, a 10 dels quals es renoven a més 

els focus a LED. També es preveu la reforma i ampliació del Camp de Futbol Verge de 



 

 

Lluc. Una nova línia de subvencions dona

entitats esportives amb motiu de l’adaptació a la normativa sanitària.

La Palma sostenible 

El canvi climàtic ens afecta de forma directa. Cal estar preparats, combatent

adaptant-nos als seus efectes. D'això

social i econòmic, depèn el nostre futur.

Volem una ciutat que respiri, verda, molt verda, amb arbres en els seus carrers, amb 

boscos urbans on passejar o fer esport. Una ciutat sostenible que fomenti un c

model energètic amb una mobilitat basada en un transport públic modern i respectuós 

amb el medi ambient. 

La ciutat de Palma aposta valenta i decidida per convertir

sostenibilitat i això es reflecteix també clarament en els pres

exemple en Mobilitat Sostenible, amb un pressupost de 38.069.490,40 euros. 

La partida de Medi Ambient i Benestar Animal és de 43.018.658,17 euros, una xifra 

semblant a l’any 2020 per continuar les polítiques de l'Ajuntament de millor

aquesta matèria.  

Incidir en un desenvolupament urbanístic de la ciutat regulat, que compleix la 

normativa, donar suport a la iniciativa privada per a aconseguir una ciutat més 

dinàmica, respectuosa amb el medi ambient, moderna, orientada cap el futur

l’accés a l’habitatge en condicions dignes, son objectius que es reflecteixen en el nou 

Casal del Barri de Gènova, S’Aigua Dolça o el velòdrom com

configura com a continuació del Canòdrom, formant un conjunt també amb el Pa

Sa Riera. Tots ells inclosos en aquest pressupost municipal, on el àrea de Model de 

Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, augmenta un fins els 23.935.515,31 euros, un 

36% més que els 17.604.853,40 euros de 2020.  

L’EMT també avança en iniciative

pressupost de 24.996.067 euros, mentre que la Societat Municipals d’Aparcaments 

(SMAP) té un pressupost previst de 132.996.552,95 euros. 

 

 

 

 

 

Lluc. Una nova línia de subvencions donarà suport a la despesa extraordinària de les 

entitats esportives amb motiu de l’adaptació a la normativa sanitària. 

El canvi climàtic ens afecta de forma directa. Cal estar preparats, combatent

nos als seus efectes. D'això depèn la nostra qualitat de vida, el nostre model 

social i econòmic, depèn el nostre futur. 

Volem una ciutat que respiri, verda, molt verda, amb arbres en els seus carrers, amb 

boscos urbans on passejar o fer esport. Una ciutat sostenible que fomenti un c

model energètic amb una mobilitat basada en un transport públic modern i respectuós 

La ciutat de Palma aposta valenta i decidida per convertir-se en un referent de 

sostenibilitat i això es reflecteix també clarament en els pressupostos de 2021, per 

exemple en Mobilitat Sostenible, amb un pressupost de 38.069.490,40 euros. 

La partida de Medi Ambient i Benestar Animal és de 43.018.658,17 euros, una xifra 

semblant a l’any 2020 per continuar les polítiques de l'Ajuntament de millor

Incidir en un desenvolupament urbanístic de la ciutat regulat, que compleix la 

normativa, donar suport a la iniciativa privada per a aconseguir una ciutat més 

dinàmica, respectuosa amb el medi ambient, moderna, orientada cap el futur

l’accés a l’habitatge en condicions dignes, son objectius que es reflecteixen en el nou 

Casal del Barri de Gènova, S’Aigua Dolça o el velòdrom com espai lliure que es 

configura com a continuació del Canòdrom, formant un conjunt també amb el Pa

Sa Riera. Tots ells inclosos en aquest pressupost municipal, on el àrea de Model de 

Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, augmenta un fins els 23.935.515,31 euros, un 

36% més que els 17.604.853,40 euros de 2020.   

L’EMT també avança en iniciatives sostenibles, així, per a 2021 comptarà amb un 

pressupost de 24.996.067 euros, mentre que la Societat Municipals d’Aparcaments 

(SMAP) té un pressupost previst de 132.996.552,95 euros.  
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El canvi climàtic ens afecta de forma directa. Cal estar preparats, combatent-lo i 

depèn la nostra qualitat de vida, el nostre model 

Volem una ciutat que respiri, verda, molt verda, amb arbres en els seus carrers, amb 

boscos urbans on passejar o fer esport. Una ciutat sostenible que fomenti un canvi de 

model energètic amb una mobilitat basada en un transport públic modern i respectuós 

se en un referent de 

supostos de 2021, per 

exemple en Mobilitat Sostenible, amb un pressupost de 38.069.490,40 euros.  

La partida de Medi Ambient i Benestar Animal és de 43.018.658,17 euros, una xifra 

semblant a l’any 2020 per continuar les polítiques de l'Ajuntament de millora en 

Incidir en un desenvolupament urbanístic de la ciutat regulat, que compleix la 

normativa, donar suport a la iniciativa privada per a aconseguir una ciutat més 

dinàmica, respectuosa amb el medi ambient, moderna, orientada cap el futur i facilitar 

l’accés a l’habitatge en condicions dignes, son objectius que es reflecteixen en el nou 

espai lliure que es 

configura com a continuació del Canòdrom, formant un conjunt també amb el Parc de 

Sa Riera. Tots ells inclosos en aquest pressupost municipal, on el àrea de Model de 

Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, augmenta un fins els 23.935.515,31 euros, un 

s sostenibles, així, per a 2021 comptarà amb un 

pressupost de 24.996.067 euros, mentre que la Societat Municipals d’Aparcaments 



 

 

 Palma, ciutat de drets. 

Una ciutat moderna, és una ciutat més hu

drets, civils i socials, que assegura oportunitats de vida sense deixar ningú enrere.

Palma exposa la seva diversitat defensant la igualtat entre homes i dones, la llibertat 

sexual, el foment de la identitat

l'eliminació de les violències masclistes. Una ciutat que lluita contra la bretxa salarial, 

que protegeix i impulsa el pensament crític i persegueix i condemna el prejudici i la 

intolerància. 

Una ciutat que avança és una ciutat que trenca barreres. Una inversió de futur que 

passa per una aposta per l'equilibri, on es desdibuixin les diferències entre barris, 

carrers i ciutadans, compensant desigualtats, emparant drets, per a l'accés a un 

habitatge digne, per viure i conviure en unes carrer, una ciutat, on els serveis no 

entenguin d'adreces postals.

En aquests últims anys les polítiques socials han estat en el centre prioritari de les 

polítiques de l'Ajuntament. 

En aquest sentit, recordar que l'àrea de Benestar 

34.207.084,08 euros, un 5,8% més que el 2020, quan ha estat de 32.325.191,67 euros, 

o la de Justícia Social, feminisme i LGTBI, que puja un 

euros. La Palma cosmopolita passa per aconseguir un te

amb una especial atenció als barris més vulnerables.  

L’àrea de Participació Ciutadana segueix invertint en subvencions destinades a 

dinamitzar el teixit associatiu de Palma, amb un pressupost general de l’àrea de 

3.695.546,38 euros.  

PalmaActiva continua fent una aposta ferma per les polítiques actives d'ocupació, 

col·laborant amb el SOIB en els programes SOIB Visibles, SOIB 30 Formació i Ocupació, 

SOIB Joves Qualificats, Formació Dual... invertint més de 8,1 milions d’euro

més que el 2020, per donar resposta a la necessitat d’impulsar el mercat de treball 

després de la situació socioeconòmica que ha deixat la pandèmia a la nostra ciutat. 

Pel que fa a l’educació infantil, el Patronat Municipal d’Escoles d’Infants 

pressupost fins als 8,9 milions d’euros, per

en el tram de 0-3 anys, i  atendre infants amb necessitats educatives especials, 

juntament amb l’adequació de les escoles. 

 

Una ciutat moderna, és una ciutat més humana, tolerant, solidària i justa, una ciutat de 

drets, civils i socials, que assegura oportunitats de vida sense deixar ningú enrere.

Palma exposa la seva diversitat defensant la igualtat entre homes i dones, la llibertat 

sexual, el foment de la identitat de gènere i als diferents models de família o 

l'eliminació de les violències masclistes. Una ciutat que lluita contra la bretxa salarial, 

que protegeix i impulsa el pensament crític i persegueix i condemna el prejudici i la 

ança és una ciutat que trenca barreres. Una inversió de futur que 

passa per una aposta per l'equilibri, on es desdibuixin les diferències entre barris, 

carrers i ciutadans, compensant desigualtats, emparant drets, per a l'accés a un 

ure i conviure en unes carrer, una ciutat, on els serveis no 

entenguin d'adreces postals. 

En aquests últims anys les polítiques socials han estat en el centre prioritari de les 

polítiques de l'Ajuntament.  

En aquest sentit, recordar que l'àrea de Benestar i Drets Socials arriba als 

34.207.084,08 euros, un 5,8% més que el 2020, quan ha estat de 32.325.191,67 euros, 

o la de Justícia Social, feminisme i LGTBI, que puja un 6,60% arribant a els 

euros. La Palma cosmopolita passa per aconseguir un territori culturalment equilibrat 

amb una especial atenció als barris més vulnerables.   

L’àrea de Participació Ciutadana segueix invertint en subvencions destinades a 

dinamitzar el teixit associatiu de Palma, amb un pressupost general de l’àrea de 

PalmaActiva continua fent una aposta ferma per les polítiques actives d'ocupació, 

col·laborant amb el SOIB en els programes SOIB Visibles, SOIB 30 Formació i Ocupació, 

SOIB Joves Qualificats, Formació Dual... invertint més de 8,1 milions d’euro

més que el 2020, per donar resposta a la necessitat d’impulsar el mercat de treball 

després de la situació socioeconòmica que ha deixat la pandèmia a la nostra ciutat. 

Pel que fa a l’educació infantil, el Patronat Municipal d’Escoles d’Infants 

pressupost fins als 8,9 milions d’euros, per mantenir una educació integral de qualitat 

3 anys, i  atendre infants amb necessitats educatives especials, 

juntament amb l’adequació de les escoles.  
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mana, tolerant, solidària i justa, una ciutat de 

drets, civils i socials, que assegura oportunitats de vida sense deixar ningú enrere. 

Palma exposa la seva diversitat defensant la igualtat entre homes i dones, la llibertat 

de gènere i als diferents models de família o 

l'eliminació de les violències masclistes. Una ciutat que lluita contra la bretxa salarial, 

que protegeix i impulsa el pensament crític i persegueix i condemna el prejudici i la 

ança és una ciutat que trenca barreres. Una inversió de futur que 

passa per una aposta per l'equilibri, on es desdibuixin les diferències entre barris, 

carrers i ciutadans, compensant desigualtats, emparant drets, per a l'accés a un 

ure i conviure en unes carrer, una ciutat, on els serveis no 

En aquests últims anys les polítiques socials han estat en el centre prioritari de les 

i Drets Socials arriba als 

34.207.084,08 euros, un 5,8% més que el 2020, quan ha estat de 32.325.191,67 euros, 

0% arribant a els 5.316.518,84 

rritori culturalment equilibrat 

L’àrea de Participació Ciutadana segueix invertint en subvencions destinades a 

dinamitzar el teixit associatiu de Palma, amb un pressupost general de l’àrea de 

PalmaActiva continua fent una aposta ferma per les polítiques actives d'ocupació, 

col·laborant amb el SOIB en els programes SOIB Visibles, SOIB 30 Formació i Ocupació, 

SOIB Joves Qualificats, Formació Dual... invertint més de 8,1 milions d’euros, un 8,9% 

més que el 2020, per donar resposta a la necessitat d’impulsar el mercat de treball 

després de la situació socioeconòmica que ha deixat la pandèmia a la nostra ciutat.  

Pel que fa a l’educació infantil, el Patronat Municipal d’Escoles d’Infants incrementa el 

mantenir una educació integral de qualitat 

3 anys, i  atendre infants amb necessitats educatives especials, 



 

 

Palma Innovadora – Turisme Sostenible 

Palma any 2030, aquest és l'horitzó que marca una Palma il·lusionant, que dissenya el 

seu futur compartit com a ciutat capital de la Mediterrània, amb l'esperança de 

convertir-se en centre indiscutible d'innovació i m

apassionants temps que vénen, on la tecnologia basada en la intel·ligència artificial, la 

robòtica i el bigdata, es posaran a el servei d'una Palma que, tot i la contradicció que 

això pugui aparentar, converteixi a la nostra 

Actualment, la reactivació del Turisme és una prioritat, així, un conveni entre 

Ayuntament, Govern de les Illes Balears i Ministeri preveu una inversió d’un milió 

d’euros en projectes que apliquen les noves tecnologies a l’impu

turística, amb exemples com l’Aplicació Wellcome Palma, el control d’aforaments en 

actius turístics, consolidació de punts smart wifi turístics, entre d’altres. 

Palma es gestionarà des la teva mà. Com a ciutadans el Smartphone serà un ce

comandament que ens servirà per accedir al transport públic, agafar una bicicl

servei Bicipalma, accedir als nostres centres esportius, cercar l'aparcament més 

proper, conèixer en temps real el nostre consum d'aigua, disposar de certificat

de tot tipus o realitzar la pràctica totalitat dels tràmits municipals, per posar alguns 

exemples. 

Aquest és el rumb fix de la Palma que ve i el pressupost municipal recull passos 

importants en la consecució d'aquest objectiu.

Informació al ciutadà geolocalitzada en un mapa municipal (obres, serveis, incidències, 

etc ...), el desenvolupament de l'app de Palma o la nova web municipal, reunint tots els 

serveis digitals municipals, l'impuls de l'administració electrònica i Smart City o el nou 

contracte informàtic, així com l'objectiu de continuar amb la millora contínua dels 

serveis municipals i l'atenció a la ciutadania amb una imatge moderna, còmoda i 

accessible, desenvolupant l'aplicació de l'administració electrònica, son exemples 

d’això. 

En definitiva, aquests comptes municipals suposen una millora en la qualitat dels 

serveis públics que es presta a la ciutadania, polítiques valentes i decidides que 

protegeixen el medi ambient, una Palma que innova i aposta per noves tecnologies 

que acosten l'administració al ciutadà o apuntala drets cívics i socials. Una ciutat més 

igualitària, humana i sostenible.

 

Turisme Sostenible  

Palma any 2030, aquest és l'horitzó que marca una Palma il·lusionant, que dissenya el 

seu futur compartit com a ciutat capital de la Mediterrània, amb l'esperança de 

se en centre indiscutible d'innovació i modernitat, capaç d'adaptar als 

apassionants temps que vénen, on la tecnologia basada en la intel·ligència artificial, la 

robòtica i el bigdata, es posaran a el servei d'una Palma que, tot i la contradicció que 

això pugui aparentar, converteixi a la nostra ciutat en un lloc més humà. 

Actualment, la reactivació del Turisme és una prioritat, així, un conveni entre 

Ayuntament, Govern de les Illes Balears i Ministeri preveu una inversió d’un milió 

d’euros en projectes que apliquen les noves tecnologies a l’impu

turística, amb exemples com l’Aplicació Wellcome Palma, el control d’aforaments en 

actius turístics, consolidació de punts smart wifi turístics, entre d’altres. 

Palma es gestionarà des la teva mà. Com a ciutadans el Smartphone serà un ce

comandament que ens servirà per accedir al transport públic, agafar una bicicl

icipalma, accedir als nostres centres esportius, cercar l'aparcament més 

proper, conèixer en temps real el nostre consum d'aigua, disposar de certificat

de tot tipus o realitzar la pràctica totalitat dels tràmits municipals, per posar alguns 

Aquest és el rumb fix de la Palma que ve i el pressupost municipal recull passos 

importants en la consecució d'aquest objectiu. 

ciutadà geolocalitzada en un mapa municipal (obres, serveis, incidències, 

etc ...), el desenvolupament de l'app de Palma o la nova web municipal, reunint tots els 

serveis digitals municipals, l'impuls de l'administració electrònica i Smart City o el nou 

ntracte informàtic, així com l'objectiu de continuar amb la millora contínua dels 

serveis municipals i l'atenció a la ciutadania amb una imatge moderna, còmoda i 

accessible, desenvolupant l'aplicació de l'administració electrònica, son exemples 

definitiva, aquests comptes municipals suposen una millora en la qualitat dels 

serveis públics que es presta a la ciutadania, polítiques valentes i decidides que 

protegeixen el medi ambient, una Palma que innova i aposta per noves tecnologies 

'administració al ciutadà o apuntala drets cívics i socials. Una ciutat més 

igualitària, humana i sostenible. 
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Palma any 2030, aquest és l'horitzó que marca una Palma il·lusionant, que dissenya el 

seu futur compartit com a ciutat capital de la Mediterrània, amb l'esperança de 

odernitat, capaç d'adaptar als 

apassionants temps que vénen, on la tecnologia basada en la intel·ligència artificial, la 

robòtica i el bigdata, es posaran a el servei d'una Palma que, tot i la contradicció que 

ciutat en un lloc més humà.  

Actualment, la reactivació del Turisme és una prioritat, així, un conveni entre 

Ayuntament, Govern de les Illes Balears i Ministeri preveu una inversió d’un milió 

d’euros en projectes que apliquen les noves tecnologies a l’impuls de l’activitat 

turística, amb exemples com l’Aplicació Wellcome Palma, el control d’aforaments en 

actius turístics, consolidació de punts smart wifi turístics, entre d’altres.  

Palma es gestionarà des la teva mà. Com a ciutadans el Smartphone serà un centre de 

comandament que ens servirà per accedir al transport públic, agafar una bicicleta de el 

icipalma, accedir als nostres centres esportius, cercar l'aparcament més 

proper, conèixer en temps real el nostre consum d'aigua, disposar de certificats digitals 

de tot tipus o realitzar la pràctica totalitat dels tràmits municipals, per posar alguns 

Aquest és el rumb fix de la Palma que ve i el pressupost municipal recull passos 

ciutadà geolocalitzada en un mapa municipal (obres, serveis, incidències, 

etc ...), el desenvolupament de l'app de Palma o la nova web municipal, reunint tots els 

serveis digitals municipals, l'impuls de l'administració electrònica i Smart City o el nou 

ntracte informàtic, així com l'objectiu de continuar amb la millora contínua dels 

serveis municipals i l'atenció a la ciutadania amb una imatge moderna, còmoda i 

accessible, desenvolupant l'aplicació de l'administració electrònica, son exemples 

definitiva, aquests comptes municipals suposen una millora en la qualitat dels 

serveis públics que es presta a la ciutadania, polítiques valentes i decidides que 

protegeixen el medi ambient, una Palma que innova i aposta per noves tecnologies 

'administració al ciutadà o apuntala drets cívics i socials. Una ciutat més 



 

 

A l’informe econòmic-financer, inclòs en el projecte de pressupost de 2021, es poden 

trobar més detalls del contingut i càlcul de cada capítol.

 

Palma, 16 de novembre de 2021

 

 

El regidor Hisenda, Innovació i Funció Pública

Adrián García Campos 

 

financer, inclòs en el projecte de pressupost de 2021, es poden 
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El regidor Hisenda, Innovació i Funció Pública 
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financer, inclòs en el projecte de pressupost de 2021, es poden 
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