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Control de la despesa com a conseqüència de la crisi de la Còvid-19

Reforç de la protecció social

Fer front als nous reptes del manteniment de l'espai públic i els equipaments

Congelació de la pressió fiscal

Reducció 100% de l'endeutament

Un pressupost moderat compatible amb reforçar la protecció social 

i la inversió pública

OBJECTIUS



Un pressupost per no deixar ningú enrere

El pressupost creix un 15,95 %

No pugen els impostos

La despesa més important es destina a polítiques socials i a garantir

l'eficiència i eficàcia de la gestió municipal amb els serveis públics bàsics

Les inversions s'incrementen en un 58,53 %

Augmenta la despesa per lluitar contra la pandèmia: neteja, adequació

d'espais públics, prevenció i seguretat



Estat d'Ingressos



BONIFICACIÓ
 

 IBI 
 

30%
 

Per a famílies

nombroses
 

+ estudi per

implantar dte. a
families

monoparentals

BONIFICACIÓ
 

IMPOST
CIRCULACIÓ

 
50% 

 
Vehicles Elèctrics

 
25%

 
Vehicles Híbrids

 
100% 

 
Vehicles Històrics

SUSPENSIÓ TAXA

OCUPACIÓ VIA

PÚBLICA
 

Mercat Setmanal,

Terrasses i altres

aprofitaments de

l’espai públic

PLUSVÀLUES
 

40%
 Adquisició vivenda peracceptacio herència

BONIFICACIÓ 
 

 ICIO 
 

95%
 

Per implantació de
sistemes fotovoltaics

d'Autoconsum
 

+ estudi per
bonificar IBI 

IMPOSTOS
INDIRECTES

 
-32,16%

 

REDUCCIÓ
INGRESSOS PROPIS

TAXES I 
PREUS PÚBLICS

 

-5,57%
 



Estat de Despeses



Estat de Despeses



Estat del Deute Públic

PERÍODE MITJÀ
DE PAGAMENT
A PROVEÏDORS

 

-10 DIES
 



Seguretat, Ordre Públic i Mobilitat

Es reforça la vigilància augmentant la partida de col·laboració amb policia local d'altres

municipis: 22.000 €

Vigilància Rural per reduir robatoris en sol rústic i evitar abocaments incontrolats

Subministrament de material per mantenir l'ordre del trànsit

Campanyes de mobilitat sostenible (a peu i amb bicicleta)

Conveni Transport Públic Palma (EMT): 8.700 €

Reforma i millora de les aturades de bus amb conveni Conselleria Mobilitat

SEGURETAT I

ORDRE PÚBLIC
 

23% 
 

MOBILITAT
 

6% 
 



Urbanisme i Vies Públiques

Iniciar expedients d'expropiació per adquirir terrenys d'ampliació de l'IES Porreres i del

segon tram del vial urbà. Continuar els tràmits de modificacions puntuals de normes

d'aquestes 2 zones.

Fer el refós dels 2 expedients de la modificació de Normes, que ens ha comanat el

departament d'urbanisme del Consell i resoldre les al·legacions dels annexes.

Continuar amb el pla de sanejament: separant aigües pluvials i residuals i asfaltar dels

carrers Sala i d'En Cerdà: 605.255 €. També reparar xarxa i asfaltar la Ronda d'Alcassor

Nou contracte de manteniment de parcs i jardins: 50.745 €

URBANISME I

MANTENIMENT
 

84% 
 

VIES PÚBLIQUES
 

88,46%



Medi Ambient

Nou contracte de neteja viària. Aquest contracte té un caire social ja que es reserva un

dels lots a una empresa d’inserció social: 97.054 €

Neteja de síquies, torrent i camins de fora vila: 47.945 €

Nou contracte de control de plagues (picud vermell. processionària, rates, etc..): 18.000€

Campanya sensibilització per incrementar el percentatge de recollida selectiva.

Campanya sensibilització d’estalvi de consum d’aigua en els equipaments públics i en el

sector domèstic.

Finalització de la campanya Euronet 50/50

Revisar i actualitzar les accions del PAESC:

Instal·lació llum led i energies renovables als 

    edificis públics

MEDI AMBIENT
 

46,35%



Assistència Social Primària

Actuacions del Pla d'Igualtat: 7.795 €

Implantació dels Horts Socials: 12.000 €

Reforç socio-educatiu amb el projecte "Aprendre Enganxa": 7.311,43 €

Ajudes a famílies en situació de risc: 25.000€ + aportació conveni IMAS

Suport Psicosocial i implantació del servei de suport a Gent Gran: 15.000€ 

Ajudes a entitats socials (Sonrisa Médica, Aproscom, Dacesma, Caritas, Fons Mallorquí...)

Serveis d'Ajuda a Domicili 

Menjador a Domicili: 25.000 €
BENESTAR

SOCIAL I

IGUALTAT
 

15%



Educació

Gestió Escoleta Municipal: 81.842,40 €

Neteja Escola Nova i subministrament material Còvid : 17.400 € + 9.000 €

Lloguer solar formació professional: 

Beques de Transport Escolar: 13.000€ + incorporació esmena (MES)= 20.000 €

Ajudes escoles reutilització de llibres i altre material didàctic: 3.540 € 

Campanyes normalització lingüística i igualtat amb col·laboració amb l'IES 

i amb la regidoria de cultura

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

 

18%

EDUCACIÓ

SEGUNDÀRIA
 

43%



Cultura

Projecte arqueològic: intervencions Es Pagos, Pou Celat , Talaiot de Baulenes: 6.000 €

Auditori: Concerts, cicles de Música Clàssica impulsant orquestres de joves talents

Festival de Jazz Alternatilla i Programació estable de Teatre.

Millora i reparació de la climatització de l'auditori: 30.000 €

Biblioteca: Conveni digitalització arxiu històric amb la UIB: 10.000 €

Impulsar el projecte de Comicteca i activitats lúdico-educatives (xerrades, contacontes)

Museu, reparació humitats edifici: 12.000€. Exposicions promocionar el talent 8.000€

Gestió Escola Municipal de Música: 25.000€.

Consolidació dels Premis literaris 12.000€

S'amortitza tot el préstec de 

la Fundació Auditori
PROMOCIÓ
CULTURAL

 

-6%

MUSEU
 

26,16%
 

BIBLIOTECA

19,64%
 



Festes i Joventut

La partida de festes s'ha minvat i mantingut, per si les mesures sanitàries ho permeten

organitzar activitats lúdiques, musicals, per a totes les edats, durant totes les festes de

l'any: programa de les festes de Pasqua, Sant Joan, Sant Roc, Nadal, Els Reis, Sa Rua,

etc.. Aquesta partida inclou l'organització de les activitats i equipament necessari (so i

llum): 162.360 €

En cas de no poder dur-se a terme aquestes festes a causa de la pandèmia de la Còvid,

aquest import es vincularà a les partides pressupostàries que més ho necessitin.

Casal de Joves i projecte de dinamització: 18.000 €

Licitació i posada en marxa de l'Escola d'Estiu: 22.000 €

Ajuda a les famílies escola estiu: 3.500 €

Consell d'Infants: 11.000 €

Subvencions Entitats: 69.700 €

FESTES
 

-25,00 %

JOVENTUT I 

PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA
 

 36,95 %
 



Promoció i Foment de l'Esport

Neteja i manteniment preventiu del Camp Municipal d'Esports: 33.725 € i del pavelló

Joan Llaneras 16.420€

Automatització pistes de pàdel per reservar, pagar i obrir la porta de la pista amb

aplicació mòbil

Consell Entitats Esportives: Suport a les entitats i esponsorització a esportistes locals

Substitució a llums LED les torres de llum del camp de futbol: 77.750 €

Substitució de la caldera del Camp Municipal d'Esports 

Millores camp municipal: 20.000 €

Instal·lació Parc de Calistenia: 13.000 €

Reparacions vàries

Canvi de la gespa del camps de futbol 

INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES
 

60%

PROMOCIÓ I

FOMENT ESPORT
 

47,84%



Desenvolupament Rural i Fires

Conveni amb Mallorca Rural per impuls de projectes d'emprenedoria: 4.500€

Ajudes a la ramaderia-pagesos per combatre perjudicis crisis econòmica: 10.000 €

Camp experimental d'albercoquers

Fira de tardor i Fira de l'Albercoc com aparador del sector agroalimentari, artesà i

industrial (si les mesures sanitàries ho permeten): 21.500€ + 3.000 €

Fira Ecològica: suport i promoció de l'agricultura ecològica i les varietats locals

Impulsar i treballar juntament amb la comunitat de regants i la Conselleria d'Agricultura la

bassa d'aigua per regar. 

AGRICULTURA
 

36,10 %



Desenvolupament Empresarial i Turisme

Rutes Cicloturistes i Senderistes: 454.074 €

Promoció producte local "de porreres" i comerç local: 20.000 €

Ajudes reactivació econòmica del sector comercial: 39.798 € que sumats als 39 mil del

Consell de Mallorca i als 39 mil del Goib sortirà una convocatòria d'ajuts per 120.000 €

Subministraments material desinfecció i prevenció: 6.000 €

Campanyes de promoció comerç local (nadal, pasqua, etc..) 

Finalitzar creació marquet place (venda online) i promoció de la pàgina web

empresesdeporreres.com

 
PROMOCIÓ

ECONÒMICA
 

231 %



Inversió Pública

Renovació carrers d’en Sala i d’en Cerdà: 300.000 € subvenció + 305.255€ recur. propis

Millores a Museu (Eliminació humitats edifici): 12.000 €

Millores a l’Auditori municipal (Reparació i millora climatització): 30.000 €

Camp d’esports: millora il·luminació 77.749,91 €

Parc de calistènia 13.000 € 

Millora camp municipal d’esports 20.000 €

Rutes senderistes i ciclistes 434.074,01 €

Sala Polivalent: climatització 14.500 €

Renovació d’equips informàtics 5.000 €

TOTAL INVERSIÓ: 906.323,92 €

INVERSIÓ
PÚBLICA

 

58,53 %



Compromès amb les necessitats del present: dotant dels recursos necessaris per als

reptes derivats de la pandèmia, com són el foment de la salut i la seguretat, la

recuperació econòmica i el suport a les persones i col·lectius més vulnerables. 

Amb perspectiva de futur: perquè els veïns i veïnes de Porreres reclamen serveis cada

vegada millors, equipaments i espais públics de primer ordre. En definitiva, un poble que

continuï projectant-se al futur i invertint en si mateix, en benefici de la qualitat de vida

que ofereix a tots i totes els que hi vivim.  MOLTES GRÀCIES ! 

Un pressupost que esdevé reflex fidel de la manera de ser de Porreres i la seva gent 


