
INICIATIVES POLÍTIQUES PRESUPOTS MUNICIPALS 2019 

AJUNTAMENT D’ALGAIDA 

 

Accions i actuacions Algaida, Pina i Randa 

 

• BAIXADA/CONGELACIÓ DELS IMPOSTS 

L’Ajuntament tal com ja ha aplicat aquest any 2018 haduita terme una baixada del tipus de 

gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles Rústics, de la quota de la Taxa de recollida, gestió i 

tractament de residus, així  com  seguir amb la  bonificació per a vehicles elèctrics o híbrids de 

nul•la o baixa emissió de gasos contaminants en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 

Per altra banda, es congelen la resta de tributs municipals i taxes municipals ( escola  municipal 

d’infants , escola de música, etc)  

• REDUCCIÓ DE L’ENDEUTAMENT MUNICIPAL 

L’Ajuntament d’Algaida seguint la pauta d’aquets darreres anys ha anat reduint l’endeutament 

municipal fins arribar en aquets moments a que sigui més baix que el màxim permès per la 

legislació vigent. En concret a l’any 2018 s’han amortitzat quatre préstecs i en aquest moment 

només queda pendent el de la construcció del Centre de Dia el qual es un préstec sense interès 

fet que es visualitza al capítol 3 de despeses financeres on hi ha una variació percentual  de -

8,12% . Així com també s’ha amortitzada tota la deute històrica amb la Mancomunitat del Pla . 

• MANTENIMENT DELS CARRERS I VIES PÚBLIQUES  

En aquest apartat i en relació a les inversions municipals es produeix un augment  a l’àrea de  

manteniment i millora de les vies públiques relacionat amb diferents intervencions com son la 

eliminació de barreres arquitectòniques , millora seguretat  dels vianants , passos per a 

vianants, etc;  sobretot relacionades amb la implantació de les accions  del nou Pla de 

Mobilitat en quan als camins a l’escola . S’augmenta la partida a 35.000€ per poder duu 

endavant totes aquestes accions. 

També s’augmenta la partida de inversions a Pina i a Randa , en el primer cas amb la previsió 

d’una  partida de 7.000€ per a la rehabilitació de la Creu de Pina que es el percentatge ( 25%) 

que ha de d’aportar  l’ajuntament en el cas de que ens concedissin la  subvenció del 

“PROGRAMA 1,5% CULTURAL DEL MINISTERI DE FOMENT “. I, en el cas de Randa , la partida es 

de 15.960,00€ per a la reparació i millora del pàrquing així com la reparació de la marjada de 

pujada del pàrquing a la plaça de l’Hort de Son Romaguera. 

 

 

 



• MEDI AMBIENT: RECOLLIDA SELECTIVA- ESTALVI ENERGÈTIC- SANITAT  

D’acord amb l’estimació de cost de la Mancomunitat, establim el cost del servei en 405.000 €. 

Per altra part, pel que fa al Parc Verd d’Algaida, es contempla la despesa de gestió del Parc 

Verd d’Algaida amb l’empresa Lireba que s’encarrega de la prestació d’aquest servei per un 

import de 39.160€ 

També es preveu la recollida de materials perillosos (com per exemple la uralita i pots de 

pintura) amb l’empresa ADALMO per un import de 5.000 euros . 

Dins la partida del servei de neteja viària es produeix un augment  de la partida (38.000€ )per a 

la millora del servei amb la incorporació de la neteja amb maquina agranadora als tres nuclis 

urbans així com un dia extra de recollida d’envasos a les àrees d’aportació i neteges de les 

mateixes.  

Així també es mantén la partida per a manteniment i cuidats de les zones enjardinades i arbrat 

del municipi , així com una partida de 4.000€ per anar fent manteniment i neteja de diferents 

torrents del municipi, tal com s’ha fet aquest any en dos trams del  torrent de Pina. 

Augment del 50% en inversions en la compra de papereres i contenidors  de reciclatge al 

municipi i compra de material de vaixella de matèriaorgànica pels diferents actes organitzats 

per l’Ajuntament . 

Seguirem amb l’estudi d’eficiència energètica dels edificis municipals , així com amb l’aplicació 

del PAESc  amb diferents actuacions de millora i instal·lació d’enllumenat de baix consum  i 

aquí destacam el canvi  a Led de l’enllumenat públic de Randa i altres accions que han 

contribuït a baixar la despesa energètica i sobretot la millora del medi ambient ; accions que 

seran complementades amb la sembra de més arbres a diferents indrets  com ara el parc 

infantil de Pina,millora de la zona de jardí de la Ronda de Ponent ò al recinte escolar i així 

contribuir a la disminució d’emissions de CO. 

Dins les accions de la millora de la eficiència energètica està previst dins la subvenció per dur a 

terme actuacions de protecció contra la contaminació atmosfèrica als municipis i l'adquisició 

de vehicles 100 % elèctrics  convocada per el  Departament de Desenvolupament Local del 

Consell de Mallorca  les següents accions :substitució de l’enllumenat convencional de VSAP a 

LED al carrer Metge Verger i al Carrer Antoni Maura .  

També es preveu la despesa per a la contractació del servei de seguiment i control del 

programa de foment del reciclatge ITR aplicat al nostre Municipi i de diferents campanyes de 

sensibilització i foment del reciclatge per un import de 23.000 euros. 

Augment de la partida en 7.000€( 17.000€) en relació a la acollida de cans per part de Natura 

Park , degut a l’augment de la recollida  i custodia de cans, així com el control de les colònies 

de moixos ; i de control de plagues ( control embornals, desratitzacions) s’augmenta a 6000€ ja 

que també es realitzarà als nuclis de Pina i Randa de manera regular i programada, tal com es 

fa a Algaida durant aquets darrers anys  

 



 

 

• SEGURETAT CIUTADANA  

Augment de la partida pel lloguer del dipòsit de vehicles, el renting dels dos vehicles de la 

policia local , augment de subministrament( senyalística i altres) així com la comprat del radar 

de control velocitat a devora el recinte escolar  que s’instal·larà al camí estació.  

En aquesta àrea i en relació a personal està previst degut a la jubilació d’un policia local la 

incorporació d’un nou agent  la qual ja està contemplada al capítol I. Per tant està previst que 

dins el primer trimestre de l’any 2019 la plantilla de la policia local sigui de 6 agents en actiu i 

aquest fet millorarà la seguretat i accions de prevenció i control al nostre municipi.  

• SERVEIS SOCIALS I BENESTAR SOCIAL 

Atesa la previsió de la Mancomunitat, es preveuen les aportacions a la Mancomunitat Pla de 

Mallorca en concepte dels Serveis Socials que es presten al Municipi d’Algaida: Centre de Dia, 

Servei d’Ajuda a Domicili, Ajudes econòmiques, Assistenta Social, Servei de Menjar a Domicili, 

per import de 7.000€ i aquesta es baixa ja aquests darrers anys amb l’augment de les 

aportacions tant del Govern com del Consell l’aportació municipal no es necessari; però 

malgrat això es preveu aquesta partida per si en algun moment ò urgència es necessària 

aquesta aportació.  

A la partida d’ajudes a famílies s’incorpora la d’ajuts a llibres escolars així com una partida per 

a accions de promoció de la igualtat. 

Les inversions que es faran en aquesta àrea son per una part la compra d’unes tarimes per a la 

sala polivalent i així poder tenir adequat aquest espai per a la celebració d’esdeveniments  ja 

siguin  culturals ( obres de teatre, concerts, etc) o d’altres amb un cost de 12.000€ i també la 

millora de equipament a les instal·lacions de Can Lluís a Pina ,amb un import de 6.000€, 

segona proposta més votada a Pina. 

• EDUCACIÓ I CULTURA 

El pressuposts  d’educació  i cultura son en proporció son els que augmenten més de totes les 

partides , tant a nivell de personal per l’augment d’una educadora més  en mitja jornada  a 

l’escoleta municipal d’infants flor de murta així com l’augment en un 50% en activitats 

educatives ( augment a 9.500€) tant als infants de 0-3 com a infantil i a primària  . Aquí també 

destacar la incorporació al’escoleta municipal d’infants de la figura de reforç d’una de les joves 

qualificades que malgrat a nivell pressupostari no te cap cost per l’Ajuntament si que millora el 

servei de l’escoleta amb la seva tasca de suport i d’organització d’activitats dirigides als pares i 

mares i tutors com ara tallers, espais familiars , activitats d’Algaida com a municipi educador o 

l’espai nadó que l’any passat es va fer de manera conjunta amb el servei de Pediatria del 

Centre de Salut d’Algaida. Un aspecte a  destacar es l’augment de la partida(6.000€) per a les 

classes de reforç escolar que aquest curs  ha augmentat en nombre de classes i d’alumnes tant 

de primària com de secundària 



També pressupost per a la millora i manteniment dels edificis educatius com seguir amb el 

reforç de neteja al recinte escolar, pintar l’exterior dels edificis del recinte escolar ò canvi de 

sol al patí escoleta municipal d’infants i canvi gespa al pati del Casal de Música. També 

destacar la disminució del gasto de consum energètic dels edificis escolars en uns 3.000€ 

anuals degut al canvi d’enllumenat a tot el recinte escolar . 

A l’àrea de cultura també hi ha un augment relacionat majoritàriament en promoció cultural ; 

en aquest sentit hi ha un augment de la partida d’activitat culturals com ara concerts, teatres, 

etc i de activitats i tallers de dinamització del català i altres en 10.500€ . Així com la compra 

d’uns nous equips de so i megafonia per a l’auditori del Casal Pere Capellà 

• MANTENIMENT DE CAMINS RURALS 

La partida serà de 50.000€ per el manteniment  i  rehabilitació de camins rurals així com per a  

indicacions i/o noves senyalitzacions  als camins del nostre municipi, així com es contempla els 

ajuts per als veïnats  per a manteniment dels camins no públics  

•HABITATGE I URBANISME I PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 

En relació a urbanisme i estant pendent  de l’aprovació definitiva de la modificació puntual 

número 2 de les NNSS ( durant aquest any s’ha fet feina amb el departament de territori del 

Consell de Mallorca en relació a les deficiències de la modificació )  i ja iniciat l’expedient per a 

la modificació puntual número 3 de les NNSS (relacionada amb les  alineacions)  . Durant 

aquest any ja s’ha començat a fer feina amb el tema de la conveniència i les possibilitats de 

modificació del Planejament Municipal per a procedir  al canvi de traçat del vial del carrer de 

Na Fiola per l’obertura del carrer cap a direcció carrer Can Carrintar i estam pendents de 

l’informe definitiu per poder mirar les  possibles accions a realitzar per part de l’Ajuntament   

En relació al Catàleg de Patrimoni desprès de l’informe  de la Ponència  Tècnica de la Comissió 

d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca on es va suspendré la tramitació 

i ens varen comunicar totes les deficiències a esmenar  , en aquets moments i després d’una 

reunió entre l’Ajuntament d’Algaida, l’equip redactor del catàleg i els tècnics del Departament 

de Patrimoni del Consell de Mallorca s’han iniciat la feina amb l ’equip redactor el qual  

assumeix les tasques de modificació dels documents del catàleg provinents de les deficiències 

del citat informe a excepció de la creació de les noves fitxes a incorporar, unes 200, ja que  no 

formen part de completar el Catàleg encomanat  per l’ajuntament a l’any 2012.Degut al 

nombre de fitxes a incorporar s’haurà de fer una segona aprovació inicial amb exposició 

pública del document modificat. A partir d’aquí es contestaran les al·legacions i es procedirà a 

fer una segona aprovació provisional per poder tornar a enviar al Consell de Mallorca. I la 

calendaritzacióserá la següent:  

Fitxes i plànols de sòl urbà de sòl urbà : 3 setmanes 

 Documents d’aprovació inicial : 10 setmanes 

 Documents d’aprovació provisional : 4 setmanes 



A dins aquest apartat volem destacar que durant l’any 2019 s’executaran les obres de la 

convocatòria de subvencions 2018-2019 per dur a terme obres d'inversió de competència 

municipal i l'adquisició de vehicles i d'immobles per a la prestació de serveis de competència 

municipal del Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca la qual ens ha 

estat concedida per un valor de 156.762,00€ per la realització dels projectes de rehabilitació 

de l’edifici de la peixateria , reforma de la placeta i del tram de la plaça de davant correus i 

pavimentació del carrer de la Beata.  

I també les obres que s’executaran i que han d’estar finalitzades abans de dia 31 de març de 

2019 son les relacionades amb el repartiment dels excedents l’Agència de defensa del territori 

que en principi son el projecte de la xarxa de pluvials de diferents carrers  Pina  així les obres 

de condicionament i pavimentació dels carrers Sant Francesc, Ses Eres i Campet i al carrer del 

Cementiri i la supressió de les barreres arquitectòniques del carrer de Sant Plàcid. 

• GESTIÓ I INVERSIONS AL CEMENTIRIS MUNICIPALS 

Pel que fa als cementiris municipals, es preveu la continuació del servei de gestió i 

manteniment dels cementiris municipals que tan bona acollida ha tingut entre els usuaris 

d’aquest servei municipal i la realització de les millores proposades en la seva oferta tècnica, 

així com també la rehabilitació de la barana del cementiri de Pina i arreglar els cruis que hi ha 

al cementiri de Randa i altres intervencions en el manteniment i  millora dels cementiris . 

• MANTENIMENT / REPARACIÓ INSTAL•LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS 

Durant l’any 2019  es preveu obres de manteniment i de reparació a edificis i instal•lacions 

municipals i així millorar per una part el seu funcionament i el seu rendiment; moltes d’elles a 

nivell de millora de la eficiència energètica. A les ja assenyalades inversions previstes en el 

cementiri de Pina i de Randa  i en els recintes escolars, cal destacar arreglar les goteres de la 

Casa de la Vila que afecten sobretot al segon pis . 

• PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC 

S’augmentala partida pressupostària de 10.500 € a  14.000€  per fer front a la subvenció que 

realitza l’Ajuntament d’Algaida pel servei de transport públic de l’EMT de Palma als usuaris del 

nostre Municipi. 

• COOPERACIÓ -AGERMANAMENT AMB CIUDAD ANTIGUA (NICARAGUA) 

Al pressupost de 2019 es preveu una consignació de 10.000 euros per al Fons Mallorquí de 

Cooperació i Solidaritat que es destinarà a l’agermanament del Municipi d’Algaida amb el 

Municipi de Ciudad Antigua de Nicaragua i seguir amb les diferents activitats durant tot l’any  

per a la recaptació d’ajuts per a Ciudad Antigua com ara la recaptació als foguerons d’Algaida, 

Pina i Randa, les beques per els estudiants o les activitats amb l’escola. 

Es mantenen les Beques de Cooperació per promoure la cooperació internacional dels veïnats 

del Municipi amb una partida de 2.000€ , les quals aquest any 2018 no s’han pogut concedir ja 

que des de el Fons Mallorquí s’ha recomanat no fer estades a Nicaragua degut al conflicte civil 

que pateix el país; per tant i per el proper any es mantindran la convocatòria de les beques 



 esperant que millori la situació del país, i per poder seguir col·laborant d’una manera més 

directe i activa.  

 

• COMPROMÍS AMB LES ASSOCIACIONS , ENTITATS  , FAMÍLIES I ESTUDIANTS DEL NOSTRE 

MUNICIPI 

 Es mantenen els mateixos imports total s en subvencions a les associacions i entitats sense 

ànim de lucre del nostre Municipi que treballen desinteressadament per dinamitzar socialment 

Algaida, Pina i Randa i per l’any que ve es seguirà fent feina per agilitzar els tràmits per a poder 

accedir a les subvencions, tal com ja s’ha fet durant l’any 2018  

Així com amb totes les transferències corrents a famílies com la subvenció de transport escolar 

pels alumnes d’ensenyança no obligatori de l’IES de Llucmajor en 17.500€ ,la subvenció per a 

alumnes universitaris i de FP de grau superior amb una dotació econòmica de 12.000€, la 

subvenció per ajuts a esportistes individuals en 1.000€ i les beques de formació entre altres. 

• JOVENTUT I FESTES  

Amb l’objectiu de seguir millorant el funcionament del Casal dels Joves, per l’any 2019 s’ha 

augmentat la partida d’activitat i projectes de Joventut i altres projectes  fins a  12.000€per 

poder seguir amb les propostes i accions de dinamització juvenil al municipi així com un 

augment per a altres que augmenta  i també l’aportació a la Societat General d’Autors (SGAE). 

Aquí cal destacar les activitats que es faran des de el Casal dels Joves relacionades amb el 

projecte d’Algaida com a municipi educador , les quals tindran un protagonisme molt especial 

dins el Casal dels Joves. 

•PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ D’EMPRESES I COMERÇOS/ POLÍTIQUES 

D’OCUPACIÓ/TURISME 

Dins l’àrea  de promoció econòmica hi trobam la partida augmentada ja que es preveu un 

augment de les activitats de promoció econòmica per seguir desenvolupant activitats i 

projectes de dinamització econòmica i comercial del Municipi. 

En aquesta partida es preveuen les despeses per a la realització de la Fira d’Algaida, la Fira de 

Pina, les diferents firetes temàtiques,  , mercat Pam a Pam , activitats formatives dinamització i 

de promoció amb els comerços i empreses de restauració del municipi així com el 

manteniment de l’aplicació APP del municipi d’Algaida i la dinamització de la pàgina web 

turística visitalgaida 

Durant aquest any i mitjançant la subvenció del SOIB seguirem comptant amb la figura de la 

AODL, la qual mitjançant la seva tasca diària podrà realitzar les feines relacionades amb el 

desenvolupament comerç local, formació, i promoció turística entre d’altres. Volem destacar 

que durant l’any 2018 i mitjançant les dues convocatòries del SOIB , Visibles s’han contractat a 

l’Ajuntament d’Algaida 10 persones de més de 35 anys les quals han  desenvolupen la seva 

activitat fins el mes d’abril de 2018 i des de el mes de juny de 2018 fins el mes de juny de 2019  

; així també destacar que amb el programa Joves qualificats també durant aquest l’any 2018 i 



fins el mes de juny  i per un període de 7 mesos s’incorporaren 3 joves menors de 30 anys per 

desenvolupar diferents tasques relacionades amb la part jurídica, transparència, informàtica , 

educatives i socials i amb la convocatòria d’aquest any i per el període d’un any i dins les dues 

línies de subvenció s’han incorporat 5 joves per a realitzar tasques de suport a secretaria, 

intervenció així com educatives , joventut i cultural .Així com la incorporació del programa 

SOIB dona amb la durada del contracte d’un any.  

• PLA DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

En el marc de la participació ciutadana per una part es desenvoluparan les accions votades als 

pressuposts participatius així com es la Comissió de Participació Ciutadana i el Consell de 

Benestar Municipals seguiran amb la seva feina  de coordinació i millora dels procés 

participatiu  del nostre municipi així com de manera transversal es seguirà desenvolupant els 

objectius i accions aprovats al reglament del Consell de  Cultura del municipi d’Algaida,  les 

activitats i accions dins l’adhesió del municipi d’Algaida dins la Xarxa de Ciutats Educadores per 

seguir fent feina per que Algaida sigui un Municipi Educador i també la previsió per a 

l’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana del Municipi d’Algaida. 

• ESPORTS 

 La partida d’esports baixa per aquest exercici degut a que l’any 2018 hi havia inclosa la partida 

de la inversió municipal  de 65.000€  relacionada amb la subvenció del departament d’esports 

del consell de Mallorca per el foment de l’esport i  millora de les instal·lacions esportives . De 

banda, s’augmenta la partida d’activitats motivada per a la incorporació de noves activitats 

esportives al nostre municipi(3.000€)  i en inversions es preveu la instal·lació d’una pèrgola a la 

zona de la piscina municipal per a la millora de l’ombra  i canvi protecció a la zona de màquines 

de bombeig  de la piscina municipal( 7.058,00€) 

• PERSONAL I SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL  

S’han tingut en compte tots els llocs prevists en l’assenyalada relació de llocs de treball  i s’ha 

augmentat el pressupost per dos motius ; el primer per l’augment salarial previst a la Llei dels 

Pressuposts General de l’Estat per 2019, que està previst que sigui d’un 2,5% i també s’ha 

tingut en compte la nova modificació de la RLLF que es durà a aprovació dins l’any 2019 per a 

la seva aplicació. 

Igual que any 2018 s’ha contemplat el lloc de feina del cap de policia així com al incorporació 

del servei d’un enginyer tècnic i un arquitecte tècnic així com s’ha contemplat una partida de 

12.000€ per a la redacció de nous projectes municipals tant per a noves subvencions com per a 

projectes finançats pel propi ajuntament; i també s’ha habilitat una partida per a l’elaboració 

de plecs i altres assessoraments ( 4.000€) i en relació a processos d’informació està inclòs el 

programa d’administració electrònica GESTIONA (11.685€) i el servei de protecció de dades 

AUDIDAT( 7.865€). 

 


