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1.- PRESENTACIÓ 
 
 
La Xarxa per a la Inclusió Social, EAPN Illes Balears és una entitat no lucrativa 
formada per més de 25 entitats socials de les Illes Balears que té com a missió 
combatre la pobresa i l'exclusió social en el nostre entorn. Per assolir aquesta 
missió, EAPN-IB s'ha marcat com a objectiu incidir en les polítiques socials i en 
els seus pressupostos, a partir de l'anàlisi i valoració de la seva evolució i del 
seu impacte sobre l'atenció a persones en situació de vulnerabilitat. 
 
La Xarxa per a la Inclusió Social, EAPN Illes Balears defensa la necessitat de 
disposar de pressupostos socials suficients per garantir la cohesió social en un 
context d'increment de les situacions de pobresa i vulnerabilitat a causa de la 
forta crisi que patim. 
 
Per això aquest informe presenta un context general dels pressupostos de les 
administracions públiques en temps de crisi; es fa una anàlisi dels 
pressupostos socials de les principals administracions de les Illes Balears; 
s'identifiquen les reduccions pressupostàries significatives de política social i es 
valora el seu impacte sobre les polítiques socials i d'atenció a persones en 
situació de vulnerabilitat. 
 
Quant al context general de les administracions públiques en temps de crisi, es 
pretén situar des de l'òptica de les organitzacions del Tercer Sector Social el 
moment actual de crisi i de reducció dels pressupostos de benestar social, del 
qual són bon exemple l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 
2012 i les retallades en Sanitat i Educació. 
 
L'anàlisi de la globalitat dels pressupostos de les principals institucions i del 
detall de les partides destinades a protecció social i atenció a persones és 
fonamental per valorar l'impacte de la seva evolució. Per aquest motiu, 
s'analitzen els pressuposts del Govern de les Illes Balears, el Consell de 
Mallorca i l'Ajuntament de Palma, la seva evolució i distribució per capítols en 
funció del tipus de despesa; i molt especialment, s'identifica i quantifica en 
detall les partides gestionades des dels diferents òrgans de les principals 
institucions amb competències en polítiques socials i d'atenció a persones. 
 
La valoració de les reduccions d'aquestes partides té en compte el seu impacte 
tant sobre el tipus de col·lectiu com en relació als programes o serveis, i mostra 
com incideixen sobre les situacions de vulnerabilitat que presenta la població 
en risc d'exclusió. 
 
Finalment, EAPN-IB vol expressar el compromís de donar continuïtat a aquesta 
tasca d'anàlisi i valoració dels pressupostos socials de les administracions, en 
favor dels col·lectius en situació de vulnerabilitat.  
 
Catalina Serra Garcias 
Presidenta d'EAPN-IB 
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2.- SUMARI 
 
 
El context general dels pressupostos de les administracions públiques en 
temps de crisi presenta la paradoxa del fet que la reducció dels pressupostos 
de benestar social a causa de les mesures d'austeritat coincideixi amb un 
increment del risc de pobresa i d'exclusió i amb un deteriorament de les 
condicions socials. Aquestes reduccions, com les contemplades en els 
pressupostos generals de l'Estat per a 2012 i en les retallades en Sanitat i 
Educació, són presentades com una necessitat inevitable per reduir els elevats 
dèficits públics.  
 
Però el desenvolupament dels serveis socials no només és un factor decisiu 
per protegir els sectors més afectats per la crisi, sinó que també pot ser un 
potent motor de creació de riquesa i ocupació, generant importants retorns 
econòmics per a les administracions i la societat.  A més a més, a Espanya 
existeix un dèficit històric en serveis socials en relació a la mitjana europea, i es 
constata que els serveis socials no són determinants dels dèficits de les 
Comunitats Autònomes. 
 
A les Illes Balears, l'anàlisi dels pressupostos socials de les principals 
administracions posa de manifest que en un context de reducció dels 
pressupostos no financers de les nostres institucions, globalment les partides 
destinades a protecció social es mantenen. Però aquest manteniment dels 
pressupostos socials és insuficient en un context d'increment de les necessitats 
i demandes, i de dèficit històric d'inversions en serveis socials a les Illes 
Balears en relació a la mitjana del conjunt de l'Estat i de la Unió Europea.  
 
Hi ha increments notables en partides destinades al desenvolupament de la Llei 
de dependència a causa de l'increment del finançament estatal per a la posada 
en marxa de residències i equipaments assistencials per a persones amb 
discapacitat i gent gran en situació de dependència.  
 
Es congelen programes d'ajudes directes a persones en situació de 
vulnerabilitat, com la Renda Mínima d'Inserció del Consell de Mallorca i les 
ajudes econòmiques urgents de l'Ajuntament de Palma.  
 
També es detecten reduccions pressupostàries significatives en altres partides, 
moltes de les quals són programes d'atenció directa gestionats per entitats no 
lucratives del Tercer Sector Social, ajudes directes a persones en situació de 
vulnerabilitat i contractes de serveis. 
 
En total s'han identificat reduccions per un total de 14.373.441 €, dels quals 
6.003.778 € corresponen al Govern de les Illes Balears, 3.498.003 € al Consell 
de Mallorca i 4.871.660 € a l'Ajuntament de Palma. 
 
En el cas del Govern hem identificant les reduccions de política social 
següents: 
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 La suspensió durant 18 mesos de drets reconeguts en la Cartera de 
Serveis Socials. 

 Les dotacions per a transferències de la prestació de Renda Mínima 
d'Inserció i per a ajudes d'emergència a corporacions locals queden per 
davall de les despeses executades en 2011. 

 Es redueixen subvencions a entitats no lucratives per a projectes socials 
i per als programes socioeducatius PISE i CAPI. 

 Es redueix la construcció de centres de dia. 

 Es suprimeixen les transferències del SOIB a ajuntaments per a 
contractació de persones desocupades en projectes d'interès general. 

 Es redueixen les beques per a llibres de text, menjadors i transport 
escolar. 

 
Pel que fa al Consell de Mallorca, s'ha detectat: 
 

 Les reduccions de pressupostos socials més significatives afecten al 
programa d'igualtat d'oportunitats, a les transferències al Fons Mallorquí 
de Solidaritat i Cooperació, a les transferències a ajuntaments per a la 
xarxa de serveis socials i a la licitació de serveis de formació per a 
persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI).  

 S'eliminen subvencions a entitats no lucratives per a projectes de serveis 
socials. 

 Es congela la partida destinada a la prestació d'RMI. 
 
Finalment, en el cas de l'Ajuntament de Palma s'ha posat de relleu el següent: 
 

 Es redueixen les subvencions solidàries i de cooperació, per al projecte 
d'inserció de persones amb discapacitat Palma segle XXI, per a 
actuacions d'entitats d'interès social i per a adquisició de llibres de text. 

 Es  congelen els ajuts d'emergència. 

 La licitació del Servei d'Ajuda a Domicili no disposa de pressupost 
suficient per absorbir les llistes d'espera existents. 

 Es redueixen de forma notable els serveis lligats a l'activitat dels centres 
culturals i el programa d'intervenció familiar en situació de risc. 

 
Les reduccions de partides pressupostàries de política social identificades 
afecten als diferents col·lectius en situació de vulnerabilitat: menors i joves, 
majors, persones amb discapacitat, immigrants, dones, persones en risc 
d'exclusió social..., així com a un ampli ventall de programes i serveis, la 
disponibilitat del quals es veu afectada.  
 
A causa de les reduccions de partides de pressupostos socials i de la 
consegüent reducció d'ajuts, programes i serveis, hi haurà un increment de 
persones en situació de vulnerabilitat i més situacions de vulnerabilitat en les 
persones en risc d'exclusió social. 
 
Es posa de manifest així que si no es reforcen els mecanismes de protecció 
social existeix el risc de pèrdua de cohesió social o crack social, amb un 
increment de les desigualtats socials. 
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Per aquest motiu, la Xarxa per a la Inclusió Social, EAPN Illes Balears reclama 
com a exercici de responsabilitat a totes les administracions dotacions 
pressupostàries per a polítiques socials que estiguin a l'alçada dels reptes 
actuals; i es compromet a donar continuïtat a la tasca d'anàlisi i valoració dels 
pressupostos socials de les nostres institucions, prestant especial atenció a la 
seva execució, a fi de complir amb la seva missió en favor dels col·lectius en 
situació de vulnerabilitat. 
 
 
  



6 
 

 
INFORME 2012: PRESSUPOSTOS SOCIALS DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS,  

EL CONSELL DE MALLORCA I L'AJUNTAMENT DE PALMA 

2.- OBJECTIUS 
 
 
Objectiu general: 
 
Analitzar i valorar els pressupostos socials per a 2012 del Govern de les Illes 
Balears, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, així com la seva 
evolució i el seu impacte sobre les situacions de vulnerabilitat. 
 
Objectius específics: 
 

 Contextualitzar des de l'òptica del Tercer Sector Social la situació actual 
de crisi i de polítiques públiques d'austeritat. 

 

 Analitzar les dotacions pressupostàries de que es disposen des de les 
principals administracions de les Illes Balears per dur a terme polítiques 
socials i d'atenció a persones i la seva evolució. 
 

 Identificar possibles reduccions de partides pressupostàries significatives 
de política social. 
 

 Valorar l'impacte de les reduccions pressupostàries identificades sobre 
l'atenció a persones en situació de vulnerabilitat. 

 

 Defensar una major dotació pressupostària per a polítiques socials i 
d'atenció a persones per part de les diferents administracions públiques 
de les Illes Balears. 

 

 Establir les bases per donar continuïtat en els propers anys a aquesta 
tasca d'anàlisi, valoració i incidència pública en relació als pressupostos 
socials. 
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3.- METODOLOGIA 
 
 
Per a l'elaboració de l'Informe sobre els pressupostos socials del Govern, el 
Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma s'han tingut en compte les 
següents consideracions metodològiques: 
 

 Contextualització: descripció de la situació actual de crisi i de polítiques 
públiques d'austeritat que poden provocar reduccions dels pressupostos 
socials coincidint amb un increment de les situacions de necessitat. Per 
això s'ha recorregut a fonts bibliogràfiques aportades per organitzacions, 
acadèmics i professionals vinculats al Tercer Sector Social.  

 

 Anàlisi: estudi dels pressupostos de les principals administracions de 
les Illes Balears. Visió global de la seva distribució per capítols i de la 
seva evolució, i visió de detall dels pressupostos destinats a polítiques 
socials i d'atenció a persones. S'han analitzat en detall els pressuposts 
del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de 
Palma a partir de les versions que es troben disponibles a través de les 
seves pàgines web. També s'ha comptat amb la col·laboració de 
diferents experts i grups polítics d'aquestes institucions, que han fet les 
seves aportacions1. Finalment, les entitats de la Xarxa per a la Inclusió 
Social, EAPN Illes Balears han realitzat una tasca d'identificació de les 
partides pressupostàries més rellevants des del punt de vista de l'atenció 
a persones en situació de vulnerabilitat, a l'evolució i impacte de les 
quals s'ha prestat atenció. 

 

 Valoració: avaluació de l'impacte de les possibles reduccions de 
pressupostos socials sobre les situacions de vulnerabilitat. Per això, 
s'han tingut en compte els col·lectius i serveis afectats, així com 
l'impacte d'aquestes reduccions sobre els diferents factors de 
vulnerabilitat presents en la població en risc d'exclusió social a Mallorca2.  

 

 Vocació de continuïtat: s'estableixen les bases per a la tasca de 
construcció d'un discurs propi del Tercer Sector Social en relació a les 
polítiques socials i els seus pressupostos, a fi de reforçar la capacitat 
d'incidència pública en favor d'un major esforç d'atenció a persones amb 
necessitats socials no cobertes. 

 

 Compromís de millora: voluntat de rebre suggeriments i aportacions 
per millorar en anys successius l'anàlisi i valoració dels pressupostos 
socials de les administracions, a partir del reconeixement de les pròpies 
limitacions i de la total disposició al diàleg. 

 
 
  

                                                           
1
 Veure agraïments a l'annex. 

2
 L'exclusió Social a Mallorca, Estudi sobre col·lectius vulnerables: Informe sobre el qüestionari 

a col·lectius en risc d'exclusió social. EAPN-IB, 2007. 
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 4.- ELS PRESSUPOSTOS SOCIALS DE LES ADMINISTRACIONS 
EN TEMPS DE CRISI 
 
 
En el conjunt de l'Estat, el context general dels pressupostos de les 
administracions públiques en temps de crisi presenta la paradoxa que 
representa el fet que la reducció dels pressupostos en favor del benestar social 
a causa de les mesures d'austeritat coincideixi amb un increment del risc de 
pobresa i exclusió, tal com es posa de manifest en les darreres dades 
disponibles.  
 
Aquesta situació, de la qual són exemple els Pressupostos Generals de l'Estat 
per a 2012 i les retallades anunciades en Sanitat i Educació, és presentada a 
més a més com una necessitat inevitable per reduir els elevats dèficits públics, 
sense presentar alternatives i malgrat que sigui un fet constatat que destinar 
recursos a benestar social suposa també generar ocupació i importants retorns 
econòmics per a l'administració i la societat. 
 
En relació als Pressupostos Generals de l'Estat per a 2012, recentment Alianza 
Española contra la Pobreza, formada por més de mil ONGD, moviments 
socials, sindicals, religiosos, ecologistes i de la societat civil en general emetia 
un comunicat públic de rebuig, qualificant-los d'injustos, desproporcionats i 
insolidaris. Per a Alianza Española contra la Pobreza suposen una ruptura del 
consens en la lluita contra la pobresa, incideixen brutalment en la retallada 
d'inversió social ja de per si baixa i atempten contra les persones més 
vulnerables. La denúncia es fa extensiva al fet que no es contemplin 
alternatives a les retallades socials, proposant incrementar els ingressos de 
l'Estat perseguint el frau fiscal i gravant les transaccions financeres en comptes 
de contemplar una "amnistia fiscal". 
 
Per la seva banda, la Plataforma de ONG de Acción Social, organització 
d'àmbit estatal formada per 28 organitzacions, federacions i xarxes estatals, 
també ha expressat amb motiu de la seva assemblea general el rebuig a la 
política de restriccions i retallades que ha posat en marxa el Govern de l'Estat. 
Aquest rebuig es fonamenta en la gravetat que suposa el tenir que reduir les 
prestacions socials en determinats àmbits de la població més necessitada, i 
també en la filosofia subjacent d'acceptació resignada d'aquestes retallades. 
 
Finalment, el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals del Consell 
Econòmic i Social de Nacions Unides ha expressat a Espanya la recomanació 
de garantir que les mesures d'austeritat adoptades contemplin totes les 
mesures apropiades per protegir els drets de les persones i grups desafavorits i 
marginats3. 
 
A més de les restriccions dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2012, les 
retallades posteriors en Educació i Sanitat per complir amb els objectius de 

                                                           
3
 Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 

del Pacto. Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals Consell Econòmic i Social, Nacions 
Unides. 18 de maig de 2012. 
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dèficit imposats per Europa obligarà a les Comunitats Autònomes a reduir 
10.000 milions d'euros, dels quals a les Illes Balears ens toca un mínim de 200 
milions d'euros. Aquesta reducció que s'inclou en el Pla per a l'Equilibri 
Econòmic de les Illes Balears, va ser aprovada en Consell de Govern el 30 
d'abril de 2012. 
 
En el cas de la Sanitat, preocupen especialment els efectes del Real Decret-llei 
16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del 
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves 
prestacions. L'Asociación Salud y Familia i l'Asociación para las Naciones 
Unidas en España han avaluat l'impacte de la reforma de l'assistència sanitària 
a Espanya sobre la cobertura pública i universal que empara als usuaris del 
Sistema Nacional de Salut. El quadre 1 mostra els col·lectius de població que 
podrien quedar exclosos de la cobertura de salut pública i universal amb motiu 
de l'entrada en vigor del Real Decret-llei l'1 de setembre de 2012. 
 
 
Quadre 1. Col·lectius de població que podrien quedar exclosos de la cobertura de salut 
pública i universal amb motiu de l'entrada en vigor del Real Decret-llei 16/2012. 

Ciutadans espanyols 
majors de 26 anys 
residents a Espanya que 
mai han estat d'alta en el 
Sistema de Seguretat 
Social 

Estudiants universitaris 

Joves que no han arribat a aconseguir una primera ocupació 

Persones discapacitades en grau inferior al 65% 

Persones d'ètnia gitana 

Persones que han desenvolupat feines irregulars, especialment 
dones treballadores de la llar 

Dones mestresses de la llar divorciades que no estan a càrrec 
de l'excònjuge 

Dones mestresses de la llar separades de parelles de fet no 
formalitzades 

Religiosos i professionals liberals 

Ciutadans membres de 
països de la Unió Europea, 
de l'espai econòmic 
europeu o de Suïssa que 
no disposen d'autorització 
de residència a Espanya 
i/o no puguin acreditar la 
seva situació d'atur 
involuntari

4
 

Ascendents de ciutadans comunitaris i de l'espai econòmic 
europeu 

Joves ciutadans comunitaris i de l'espai econòmic europeu que 
no hagin arribat a aconseguir la seva primera ocupació 

Població nòmada d'ètnia gitana 

Altra població d'origen comunitari i de l'espai econòmic europeu 
sense recursos econòmics suficients 

Estrangers procedents de 
països no comunitaris 
sense autorització de 
residència a Espanya 

Estrangers majors de 18 anys en situació administrativa irregular 
i no empadronats 

Estrangers majors de 18 anys empadronats i actualment amb 
targeta sanitària que no disposen de permís de residència 

Estrangers majors de 18 anys amb targeta sanitària als quals lis 
serà denegada la segona targeta de residència en haver esgotat 
les prestacions per desocupació i trobar-se en situació d'atur de 
llarga duració  

Estrangers majors de 18 anys, especialment dones mestresses 
de la llar reagrupades, actualment amb targeta sanitària, que 
veuran cancel·lada la seva targeta de residència en el moment 
que sigui denegada la del seu cònjuge  

Font: Asociación Salud y Familia i Asociación para las Naciones Unidas en España. 

                                                           
4
 Els ciutadans espanyols i de països membres de la UE, de l'espai econòmic europeu o 

Suïssa exclosos de la cobertura pública de salut podrien utilitzar mecanismes de reentrada en 
la condició d'assegurat tenint que acreditar per això una situació econòmica de precarietat. 
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Les excepcions a aquestes exclusions de la cobertura de salut pública i 
universal són els menors, l'assistència a l'embaràs, al part i al postpart i els 
casos d'urgència. Tanmateix, aquesta situació pot incrementar la saturació que 
ja pateix l'assistència sanitària d'urgències i provocar finalment un major cost 
sanitari, ja que s'haurà d'intervenir quan ja s'hagi produït malaltia greu que 
s'hauria pogut evitar amb les mesures preventives oportunes. 
 
Quant al sistema aprovat de copagament farmacèutic i de prestacions o serveis 
(transport sanitari no urgent i ortopèdia), un recent informe de Càritas5 
adverteix que tindrà una influència decisiva en la qualitat de vida de moltes 
persones afectades per malalties cròniques i amb dificultats de mobilitat, 
sobretot en aquelles persones amb menors nivells de renda i les que viuen en 
l'àmbit rural. El copagament farmacèutic a més a més no és proporcional al 
nivell de renda i suposa carregar alguns pensionistes amb un cost que abans 
no tenien. 
 
Aquestes situacions es produeix de forma paradoxal coincidint amb un 
increment del risc de pobresa i exclusió social a Espanya. Així, entre 2009 i 
2010 s'ha produït un increment d'un milió de persones en risc de pobresa i 
exclusió, passant de 10.665.615 en 2009 a 11.666.827 en 2010, el 25,5% de la 
població espanyola. Per mesurar el risc de pobresa i exclusió s'ha utilitzat 
l'indicador AROPE (de l'anglès At Risk Of Poverty and/or Exclusion) que 
proposa la Unió Europea. Aquest indicador contempla els factors que es 
defineixen al quadre 2. 
 
 
Quadre 2. Factors contemplats a l'indicador de risc de pobresa i exclusió AROPE. 

Factor Definició 

Renda: població sota el llindar 
de pobresa (amb llindar 
nacional) 

Es consideren en risc de pobresa a les persones que viuen 
en llars amb una renda inferior al 60% de la renda mitjana 
equivalent 

Privació material severa 
(PMS) 

La PMS agrupa a persones que viuen en llars que declaren 
no poder-se permetre 4 dels 9 ítems seleccionats a nivell 
europeu: pagar el lloguer o una lletra, mantenir la casa 
adequadament escalfada, afrontar despeses imprevistes, un 
menjar de carn, pollastre o peix (o els seus equivalents 
vegetarians) al manco 3 vegades per setmana, pagar unes 
vacances al manco una setmana a l'any, un cotxe, una 
rentadora, un televisor en color i un telèfon (fix o mòbil)  

Intensitat de treball: població 
amb baixa intensitat de treball 
per llar (BITH) 

Aquesta variable compren la relació entre el nombre de 
persones que treballen a una llar i el de les persones que 
estan en edat de treballar, i considera a les persones que 
viuen a llars amb una intensitat de treball inferior a 0,2 

Font: Impactos de la crisis, las cifras de la pobreza en España. Seguimiento del indicador de 
riesgo de pobreza y exclusión social en España 2009-2010 EAPN Madrid.  
 
 
A continuació la taula 1 mostra en el conjunt de l'Estat i a les Illes Balears 
l'indicador de pobresa i risc d'exclusió AROPE i les seves variables, amb 
l'evolució entre 2009 i 20106. Es posa de manifest així que a les Illes Balears la 

                                                           
5
 Cáritas y el derecho a la salud de las personas más vulnerables. Maig 2012. 

6
 La suma de les diferents variables és superior a les xifres globals perquè hi ha persones que 

estan reflectides en dos o tres factors simultàniament. 
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població en risc de pobresa i exclusió ha augmentat en gairebé 20.000 
persones entre 2009 i 2010, arribant al 25,80% de la població. 
 
 
Taula 1. Indicador de risc de pobresa i exclusió AROPE i les seves variables a Espanya i 
a les Illes Balears (2009-2010). 

 Mitjana Espanya Illes Balears 

2009 2010 2009 2010 

Població AROPE 10.665.615 11.666.827  251.560 271.148  

% població AROPE 23,40%  25,50%  23,60%  25,80%  

Població sota el llindar de pobresa 8.891.089  9.486.616  184.599  216.574  

% població sota el llindar de pobresa 19,50%  20,70%  17,30%  20,60%  

Població que pateix PMS 1.582.084  1.813.813  67.744  47.988  

% població que pateix PMS 3,50%  4,00%  6,40%  4,60%  

Població amb BITH 2.518.452  3.516.080  37.347  89.334  

% població amb BITH 5,50%  7,70%  3,50%  8,50%  

Font: Impactos de la crisis, las cifras de la pobreza en España. Seguimiento del indicador de 
riesgo de pobreza y exclusión social en España 2009-2010 EAPN Madrid. 

 
 
En la mateixa línia, l'informe FOESSA analitza l'evolució d'un conjunt 
d'indicadors socials significatius que pretenen ser un reflex del que està 
succeint en la realitat social, basats en variables de renda i desigualtat, 
ocupació, pobresa i privació i drets i serveis socials. La taula 2 mostra l'evolució 
d'alguns d'aquests indicadors. 
 
 
Taula 2. Indicadors socials significatius (Informe FOESSA 2012) 

Indicador 2008 2009 2010 2011 

RENDA I DESIGUALTAT 

Renda mitjana per unitat de consum 12.438 12.235 11.555 -- 

Índex de Gini
7
 0,312 0,323 0,339 -- 

Percentil 80/percentil 20
8
 5,4 6,0 6,9 -- 

OCUPACIÓ 

Taxa d'atur 13,9 18,8 20,3 22,8 

Taxa d'atur juvenil 29,2 39,1 42,8 48,6 

% d'aturats que duen més d'un any 21,4 34,5 45,9 50,0 

Llars amb tots els membres actius en atur 4,9 7,1 7,7 9,1 

POBRESA I PRIVACIÓ 

Taxa de pobresa 19,6 19,5 20,7 21,8 

Llars sense ingressos 2,62 2,70 2,82 3,22 

Llars amb dificultats per arribar a final de mes 29,3 30,5 30,6 -- 

Persones ateses des dels serveis de Càritas 605.000 780.000 950.000 -- 

DRETS I SERVEIS SOCIALS 

Taxa de cobertura de les prestacions per desocupació 73,6 75,5 78,2 77,4 

Beneficiaris de rendes mínimes 114.257 156.858 192.633 -- 

Endarreriments en el pagament de despeses 
d'habitatge 

5,4 7,2 7,7 -- 

Execucions hipotecàries 58.686 93.319 93.636 -- 

Font: Exclusión y Desarrollo Social. Análisis y perspectivas 2012. Fundación FOESSA-Cáritas. 

                                                           
7
 L'índex de Gini és una mesura de la desigualtat que reflecteix la proporció dels ingressos 

totals que corresponen a cada proporció de la població. El valor 0 és de màxima igualtat i l'1 de 
màxima desigualtat.  
8
 El percentil 80/percentil 20 compara la renda del 20% de la població més rica amb la del 20% 

de la població més pobre. 
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La necessitat i inevitabilitat de les retallades socials coincidint amb els 
increments dels índexs de pobresa i exclusió i del deteriorament de les 
condicions socials ha estat qüestionada des de diversos àmbits vinculats al 
Tercer Sector Social. En paraules de Vicenç Navarro9, catedràtic de la 
Universitat Pompeu Fabra, és erroni atribuir les retallades tan intenses de la 
despesa pública social a la pressió dels mercats perquè en ocasions aquests 
expressen inquietud sobre el volum del dèficit i del deute públic, però altres 
vegades, com ara, mostren una gran preocupació per la falta de creixement 
econòmic. Quant a la reducció del dèficit, tals institucions financeres no 
indiquen com s’hauria de fer. Una manera és mitjançant les retallades de 
despesa pública social, però no és ni l’única ni la millor manera d’aconseguir-
ho. Una alternativa és augmentant els imposts que es centren primordialment 
en les rendes superiors, a més de corregint el frau fiscal. 
 
Per la seva banda, experts convocats per la Red Europea de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión social en el Estado español (EAPN-ES) en una 
conferència sobre els reptes dels nous temps, incideixen en davant les 
conseqüències socials de la crisi econòmica i financera l'estat del benestar no 
és el problema, és la solució10. 
 
S'ha de tenir en compte que a l'Estat Espanyol existeix d'entrada un dèficit en 
inversió social en relació a la mitjana europea: la inversió social a Espanya 
equival al 22,7% del PIB i la mitjana de la Unió Europea al 30%, la qual cosa 
posa de manifest l'existència d'un dèficit històric previ a les actuals polítiques 
d'austeritat. 
 
Aquesta situació de debilitat i amb tendència a empitjorar dels serveis socials 
espanyols, als quals acudeixen en plena crisi econòmica uns 8 milions 
d'usuaris, és especialment inadmissible a quatre Comunitats Autònomes, 
València, Canàries, Madrid i Illes Balears, que tenen uns serveis socials molt 
deficients que es situen a la cua d'Europa. 
 
Així ho posa de manifest l'índex DEC de desenvolupament dels serveis socials 
2012, elaborat per l'Asociación Española de Directores y Gerentes de Servicios 
Sociales. Aquest índex DEC, de drets, economia i cobertura, té en compte 
indicadors de desenvolupament normatiu, despesa per habitant i any en relació 
al PIB i cobertura dels serveis socials.  
 
Les Illes Balears ocupen el lloc número 13 en la classificació de les Comunitats 
Autònomes en el desenvolupament del seu sistema de serveis socials, amb 
una qualificació de "dèbil" i una puntuació global de 2,90 punts sobre 10. La 
taula 3 mostra el detall de l'índex DEC de desenvolupament dels serveis socials 
a Espanya i a les Illes Balears. 
 
 
 
 

                                                           
9
 Suma-t'hi, núm. 2, 2n semestre 2011. Xarxa per a la Inclusió Social, EAPN Illes Balears. 

10
 Conclusions de la conferència "Noves propostes per a nous temps", Madrid, 15 de març de 

2012. 
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Taula 3. Índex DEC de desenvolupament dels serveis socials a Espanya i a les Illes 
Balears. 

Indicadors Espanya Balears 

D. DRETS I DECISIÓ POLÍTICA (2 punts) 0,9 1,5 

D.1. Existència de llei que reconegui drets i estableixi una cartera per 
concretar-los (0,5 punts) 

0,324 0,5 

D.2. Publicació de catàleg o cartera per desenvolupar els drets 
reconeguts per llei (0,5 punts) 

0,147 0,5 

D.3. Integració del sistema d'atenció a la dependència en el sistema de 
serveis socials (0,5 punts) 

0,382 0,5 

D.4. Vigència de pla estratègic o mapa de cobertura que inclogui 
memòria econòmica, aprovat en forma de norma (0,2 punts) 

0,024 0 

D.5. Reconeixement a l'Estatut d'autonomia del sistema de serveis 
socials com a dret reconegut a la ciutadania, més enllà dels articles 
sobre matèria competencial (0,2 punts) 

0,047 0 

D.6. Existència de conselleria o departament anomenat de serveis 
socials que gestioni aquesta matèria i la seva principal competència 
sigui la gestió del sistema (0,2 punts) 

0 0 

E.- RELLEVÀNCIA ECONÒMICA (3 punts) 1,9 0,1 

E.1. Despesa consolidada en matèria de serveis socials per habitant i 
any (1,5 punts) 

1,029 0 

E.2. % de despesa en serveis socials en relació al PIB regional (0,8 
punts) 

0,429 0 

E.3. % de despesa en matèria de serveis socials en relació a la 
despesa total executada per la comunitat autònoma (0,7 punts) 

0,453 0,1 

C.- COBERTURA (5 punts) 1,91 1,3 

C.1. Estructures bàsiques: ràtio per habitant de treballadors en plantilla 
en els centres de serveis socials, albergs i centres d'acollida (0,6 punts) 

0,353 0,6 

C.2a. Dependència: % de beneficiaris de SAD sobre el total de població 
(0,3 punts) 

0,159 0 

C2b. Dependència: % de persones amb dictamen que dona dret a 
prestació de Dependència, i que no tenen prescrit aquest servei o 
prestació (0,3 punts)   

0,118 0 

C.3a. Rendes mínimes d'inserció: ràtio de membres perceptors de 
renda bàsica d'inserció per habitant (0,4 punts)  

0,141 0 

C.3b. Rendes mínimes d'inserció: % de la despesa mitjana per titular 
d'RMI en relació a la renda mitjana de la llar (0,2 punts) 

0,082 0 

C.4. Places residencials per a persones majors: % de places 
residencials per cada 100 persones majors de 65 anys (0,6 punts) 

0,294 0,2 

C.5a. Ajuda a domicili: % de cobertura per a persones majors de 65 
anys (0,3 punts) 

0,118 0 

C5b. Ajuda a domicili: intensitat horària mensual (0,3 punts) 0,118 0 

C.6. Infància: % d'acolliments familiars sobre el total d'acolliment a 
menors (0,4 punts) 

0,153 0,1 

3.7a. Discapacitat: % de places residencials sobre el total de persones 
amb discapacitat (0,2 punts) 

0,1 - 

3.7b. Discapacitat: % de places en centres ocupacionals sobre el total 
de persones amb discapacitat (0,2 punts) 

0,111 - 

C.8. Dona: ràtio de places en centres d'acollida per a víctimes de 
violència de gènere per sol·licitud d'ordre de protecció als jutjats (0,4 
punts) 

0,2 - 

C.9. Persones sense sostre: ràtio de places d'allotjament per 100.000 
habitants 

0,194 0,4 

Total DEC 4,72 2,9 

Font: Índice de desarrollo de los servicios sociales 2012. Asociación Estatal de Directores y 
Gerentes en Servicios Sociales 
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De les Illes Balears destaquen com a aspectes positius l'excel·lència en matèria 
de drets i decisió política gràcies a la Llei de serveis socials i el catàleg que la 
desenvolupa, i l'adequada integració de l'atenció a la dependència en el 
sistema de serveis socials.  
 
En matèria de cobertura també es destaquen aspectes positius, com la dotació 
de les seves estructures bàsiques de serveis socials d'àmbit local i les places 
residencials per a persones sense sostre. Però en aquesta matèria també es 
mostren importants deficiències en els àmbits següents: 
 

 Cobertura de protecció a la Dependència. 

 Percentatge de persones amb dictamen que dona dret a prestació de 
Dependència, i que no tenen prescrit aquest servei o prestació. 

 Rendes mínimes d'inserció. 

 Cobertura de places residencials per a persones majors de 65 anys. 

 Cobertura i intensitat del servei d'ajuda a domicili. 

 Acolliments familiars de menors. 
 
Amb tot, en matèria de rellevància econòmica és on la situació de les Illes 
Balears és clarament deficient, amb els diferents indicadors molt per sota de la 
mitjana estatal, tal com es mostra a la taula 4. 
 
 
Taula 4. Indicadors de rellevància econòmica dels serveis socials a Espanya i a les Illes 
Balears 

 Espanya Illes Balears 

Despesa de serveis socials per habitant i any  280 € 119,8 € 

% del PIB en serveis socials 1,25% 0,5% 

% sobre el total de despesa de la comunitat 6,93% 3,54% 

Font: Índice de desarrollo de los servicios sociales 2012. Asociación Estatal de Directores y 
Gerentes en Servicios Sociales 

 
 
En relació a les Illes Balears també es valora negativament la manca de dades 
oficials i públiques sobre algunes matèries i la negativa del Govern de les Illes 
Balears a aportar informació estadística bàsica.    
 
Tornant al marc general, és de destacar que en el conjunt de l'Estat es constata 
que els serveis socials no són determinants en el dèficit de les Comunitats 
Autònomes. En conseqüència, aquests resultats desmunten qualsevol intent de 
culpar a la despesa en serveis socials del voluminós dèficit d'algunes 
Comunitats Autònomes. 
 
A les Illes Balears per tant, hi ha un llarg camí per recórrer en matèria de 
serveis socials i també cada vegada més necessitats socials a atendre. 
Aquestes mancances fan més necessari un major esforç de dotació 
pressupostària per a polítiques socials i d'atenció a persones, i el dèficit no pot 
ser una excusa. 
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El desenvolupament dels serveis socials no només és un factor decisiu per 
protegir als sectors més afectats per la crisi, sinó que també pot ser un potent 
motor de creació de riquesa i d'ocupació. 
 
Actualment a Espanya hi ha unes 500.000 persones treballant en serveis 
socials de forma directa, i per cada milió d'euros invertits es generen entre 25 i 
30 llocs de feina estables i no deslocalitzables. Pocs sectors econòmics 
presenten una taxa de retorn a la societat tant elevada, que en el cas dels 
serveis socials és de prop del 40%. 
 
La taxa de retorn és la rendibilitat social obtinguda per una determinada 
inversió. En el cas dels serveis socials aquest retorn social és elevat perquè 
una part significativa de la despesa correspon a massa salarial, subjecta a 
cotitzacions a la seguretat social i IRPF que retornen a les arques públiques, o 
correspon a prestació de serveis que donen lloc a recaptació per IVA. 
 
És per això que ara més que mai s’ha de posar en valor la contribució del 
Tercer Sector Social a la construcció de cohesió social, una contribució en la 
qual el sector ha demostrat històricament la seva eficàcia i eficiència, activant 
recursos socials, com ara la tasca del voluntariat o tota l’experiència i saber fet 
acumulat. 
 
El Tercer Sector -base de l’estat del benestar- s’ha desenvolupat a les Illes 
Balears en els darrers trenta anys i es fonamenta en valors de responsabilitat 
social, solidaritat i consciència cívica. El Tercer Sector Social aporta un 
coneixement directe sobre les necessitats que afecten a determinats col·lectius, 
aporta les solucions i s’hi implica. Així en els darrers 30 anys, les 
organitzacions del sector han passat de la necessitat de fer front a un problema 
determinat pràcticament sense recursos a ser organitzacions consolidades, que 
proporcionen serveis d’alta qualitat i generen llocs de treball, per a 
professionals especialitzats i també per a persones usuàries amb polítiques 
d’inserció laboral. 
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5.- ANÀLISI DELS PRESSUPOSTOS SOCIALS DEL GOVERN, 
EL CONSELL DE MALLORCA I L'AJUTAMENT DE PALMA 
 
 
L'anàlisi de la globalitat dels pressupostos de les principals institucions i del 
detall de les partides destinades a protecció social i atenció a persones és 
fonamental per valorar l'impacte de la seva evolució sobre l'increment de 
situacions de vulnerabilitat que presenta la població en risc d'exclusió social. 
 
Per aquest motiu, s'analitza la globalitat dels pressuposts del Govern de les 
Illes Balears, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, observant la seva 
evolució i distribució per capítols en funció del tipus de despesa. També 
s'identifica i quantifica el detall de les partides gestionades des dels diferents 
òrgans de les principals institucions amb competències en polítiques socials, 
així com partides del pressupost de les àrees d'Educació i Igualtat que també 
incideixen en l'atenció a persones en situació de vulnerabilitat:  
 
Govern de les Illes Balears:  
 

 Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en 
Situació Especial. 

 Direcció General de Cooperació i Immigració: programa d'integració 
social d'immigrants. 

 SOIB: programes específics per a col·lectius vulnerables. 

 Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats: programes socioeducatius 
PISE i CAPI i partides per a beques per a menjador i transport escolar i 
per a adquisició de llibres de text. 
 

Consell de Mallorca: 
 

 Departament de Joventut i Igualtat: programa d'igualtat d'oportunitats11. 

 Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
 

Ajuntament de Palma:  
 

 Àrea de Benestar Social. 

 Àrea d'Educació: partides per a beques de menjador, escoletes d'estiu i 
activitats extraescolars i de reforç escolar. 

 
 
 
  

                                                           
11

 En la legislatura anterior el programa d'igualtat d'oportunitats depenia del Departament de 
Joventut i Igualtat. En aquesta legislatura s'ha suprimit el Departament i el programa ha passat 
al Departament de Benestar Social. 
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5.1.- Govern de les Illes Balears  
 
5.1.1.- Anàlisi de la globalitat dels pressupostos i del detall de les partides 
socials 
 
El pressupost de despeses del Govern de les Illes Balears per a l'exercici 2012 
és de 3.674.902.322 €, amb un increment del 8,58% en relació al pressupost 
de 2010, prorrogat a 2011. La taula 1 mostra el pressupost per capítols i la 
seva variació. 
 
 
Taula 1. Pressupost del Govern de les Illes Balears per capítols i la seva variació 

Capítol /denominació 2012 % total 2010 Variació % variació 

1. Despeses de personal 599.129.215 16,30% 643.970.792 -44.841.577 -6,96% 

2. Despeses corrents en 
béns i serveis 

65.390.249 1,78% 69.099.614 -3.709.365 -5,37% 

3. Despeses financeres 212.406.396 5,78% 105.489.257 106.917.139 101,35% 

4. Transferències corrents 1.811.188.231 49,29% 1.819.920.358 -8.732.127 -0,48% 

6. Inversions reals 122.028.551 3,32% 176.083.872 -54.055.321 -30,70% 

7. Transferències de 
capital 

297.590.648 8,10% 500.237.005 -202.646.357 -40,51% 

8. Variació d'actius 
financers 

6 0,00% 380.006 -380.000 -100,00% 

9. Variació de passius 
financers 

567.169.026 15,43% 69.249.371 497.919.655 719,02% 

Total 3.674.902.322 100,00% 3.384.430.275 290.472.047 8,58% 

 
 
Els pressuposts s'incrementen globalment en més de 290 milions d'euros i són 
els més elevats de la nostra història autonòmica, amb la incorporació d'uns 400 
milions d'euros addicionals provinents de l'Estat com a conseqüència del nou 
sistema de finançament autonòmic. 
 
No obstant això, és important observar que els únics capítols que pugen són 
les despeses financers i la variació de passius financers provocades pel retorn 
de deute. En conjunt, el pressupost no financer12, que inclou les despeses de 
personal, les despeses corrents en béns i serveis, les transferències corrents, 
les inversions reals i les transferències de capital es redueix en 313.984.747 €, 
una disminució del 9,78% en relació al pressupost no financer anterior. Això 
dóna una idea més exacta de la difícil situació econòmica actual. 
 
En relació als pressupostos per a polítiques socials, l'article 67 sobre principis 
de finançament de La Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes 
Balears, estableix: 
 

 Les administracions públiques de les Illes Balears han de garantir els 
recursos necessaris per assegurar el dret de la ciutadania a rebre les 
prestacions que se li reconeguin en les carteres de serveis socials i per 

                                                           
12

 El pressupost financer inclou les despeses financeres, les despeses provocades per la 
variació d'actius financers (obtenció de préstecs, constitució de dipòsits i fiances, adquisició 
d'accions i aportacions patrimonials) i per la variació de passius financers (amortització de 
deute i préstecs). 
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assegurar el funcionament dels serveis de la seva competència, i 
consignar en els pressuposts les quantitats necessàries per a això. 

 Les administracions públiques de les Illes Balears han de consignar en 
els seus pressuposts els crèdits necessaris per finançar els serveis 
socials bàsics i els especialitzats, les prestacions garantides, les 
prestacions subjectes a limitació pressupostària i els altres programes, 
projectes i prestacions de serveis socials, d’acord amb les competències 
que els atribueixen l’Estatut d’Autonomia i les lleis. 

 
No obstant això, la disposició final tretzena de Llei de pressuposts generals de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012 modifica el Decret 
56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprova la Cartera bàsica de serveis socials 
2011-2014, derivada de la llei 4/2009. Aquesta modificació ajorna en 18 mesos 
l'obligació de garantir els recursos necessaris per assegurar els drets 
reconeguts en la Cartera de Serveis Socials. 
 
Aquesta situació afecta a les prestacions següents: 
 

 Servei de teleassistència no vinculat a la situació de dependència. 

 Servei d’ajuda a domicili no vinculat a l’atenció a la dependència. 

 Servei d’allotjament alternatiu. 

 Servei d’atenció a persones dependents incapacitades judicialment. 

 Servei de domiciliació i empadronament. 

 Ajuts per a la cobertura de les necessitats bàsiques. 

 Prestació de la renda mínima d’inserció. 

 Prestació econòmica per a persones que han estat tutelades per 
l’Administració. 

 
La memòria dels pressuposts de les Illes Balears per al 2012 considera que la 
totalitat dels crèdits consignats dins del grup de funció 3 "Seguretat, protecció i 
promoció social", es destina a acció i assistència social. En total això suposa 
175.813.261 €, equivalent al 4,78% del total del pressupost i amb una 
disminució del 20,23% en relació al pressupost de 2010 prorrogat, tal com es 
mostra a la taula 2. 
 
 
Taula 2. Dotació del grup de funció 3 "Seguretat, protecció i promoció social" del 
pressupost del Govern de les Illes Balears 

 2012 %  
total 

2010 Variació % 
variació 

Seguretat, protecció i 
promoció social 

175.813.261 4,78% 220.401.411 -44.588.150 -20,23% 

 
 
La memòria del pressupost indica que si s'afegeix la quantitat transferida als 
consells insulars en matèria d’acció social, que és de 44.670.503 €, el total 
destinat a acció social és del 6%, percentatge al que feia referència l'antiga Llei 
d'acció social de les Illes Balears, de l'any 1987. També s'assenyala que si bé 
el programa de “Sensibilització i cooperació al desenvolupament” no està 
classificat en el grup de funció 3, té un fort component social. Per al 2012 es 
destina a aquest programa una quantitat de 8,89 milions d’euros. 
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El quadre 1 mostra els programes inclosos dins la funció 3, de seguretat, 
protecció i promoció social, distribuïts en funció de l'estructura orgànica a la que 
corresponen. 
 
 
Quadre 1. Programes inclosos dins la funció 3 "Seguretat, protecció i promoció social" 
del pressupost del Govern de les Illes Balears 

Conselleria  Programa 

Conselleria de Salut, 
Família i Benestar Social 
 

Direcció General de 
Família, Benestar Social i 
Atenció a Persones en 
Situació Especial 

Centres assistencials 

Mesures judicials i prevenció del 
delicte 

Protecció i acció social 

Protecció i defensa dels drets 
dels menors 

Família i unitats de convivència 

Planificació i ordenació social 

Pensions i prestacions 
econòmiques 

Institut Balear de la Dona 
 

Promoció, Protecció i Serveis per 
a la Dona 

Conselleria de Presidència Direcció General de 
Cooperació i Immigració 

Integració social d'immigrants 

Vicepresidència 
Econòmica, de Promoció 
Empresarial i Ocupació 
 

Direcció General de Treball 
i Salut Laboral 

Ocupació i inserció laboral 
específics  

Salut i prevenció de riscs 
laborals 

Gestió de les relacions laborals 

Direcció General de 
Comerç i Empresa 

Foment de la responsabilitat 
social corporativa 

Conselleria d'Educació, 
Cultura i Universitats 

Direcció General de Cultura 
i Joventut 

Protecció i foment de la 
integració i de la participació 
social de la joventut 

SOIB Foment i gestió de l’ocupació a 
les Illes Balears 

Conselleria 
d'Administracions 
Públiques 
 

Direcció General d'Interior, 
Emergències i Justícia 

Ajuda a les víctimes del delicte 

Direcció General de Funció 
Pública, Administracions 
Públiques i Qualitat dels 
Serveis 

Salut i prevenció de riscs 
laborals a l’administració 

 
 
Des de la finalitat d'aquest informe, és discutible la consideració de despesa 
d'acció social d'alguns programes consignats dins del grup de funció 3; 
circumstància que resulta especialment evident en el cas dels programes més 
vinculats a qüestions laborals i de seguretat, com els de salut i prevenció de 
riscs laborals, de gestió de les relacions laborals o d'ajuda a víctimes de 
delictes.  
 
Quant als programes d'ocupació, només es consideren com a despesa d'acció 
social si estan adreçats de forma específica a col·lectius vulnerables, com és el 
cas de les convocatòries de formació per a col·lectius vulnerables i els 
programes experimentals en matèria d'ocupació del SOIB. 
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Així mateix, es posa de manifest que la major part dels programes de protecció 
i promoció social es gestionen a través de la Direcció General de Família, 
Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial, adscrita a la 
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, motiu pel qual serà objecte 
d'una anàlisi més detallada. 
 
Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació 
Especial 
Aquesta direcció general és l’òrgan encarregat d’exercir les seves 
competències en les matèries següents:  
 

 Atenció i suport a persones amb dependència, a persones amb 
discapacitat, a persones de la tercera edat i a altres col·lectius en 
situació de risc.  

 Prestacions econòmiques.  

 Queixes sobre situacions d’amenaça i de vulneració de drets.  

 Aplicació de mesures de justícia juvenil.  

 Ordenació de la protecció de menors, polítiques de promoció i suport a 
les famílies i unitats de convivència.  

 Reinserció social.  

 Planificació de la política d’afers socials, elaboració de normativa, 
avaluacions de plans i programes d’afers socials, registre, autorització i 
inspecció de serveis i centres de serveis socials d’àmbit autonòmic. 

 Ordenació i gestió del Registre Central de Serveis Socials d’àmbit 
autonòmic.  

 Formació específica de professionals en l’àmbit dels serveis socials 
autonòmics.  

 Coordinació amb les direccions generals de les conselleries de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria 
d’elaboració, seguiment i avaluació dels plans sectorials d’afers socials 
d’àmbit autonòmic.  

 Ordenació de la renda mínima d'inserció.  

 Pla d’Atenció a la Població d’Ètnia Gitana i Pla Concertat de Prestacions 
Bàsiques, i també els convenis instrumentals que se’n deriven. 

 Planificació de les inversions i construcció de centres de serveis socials. 
 
El pressupost per a 2012 de la Direcció General de Família, Benestar Social i 
Atenció a Persones en Situació Especial és de 94.857.706 €, equivalent al 
2,58% del total del pressupost del Govern i amb un mínim increment del 0,06% 
en relació al pressupost inicial anterior. La taula 3 mostra la distribució d'aquest 
pressupost per capítols i la seva evolució13. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 En la legislatura 2007-2011, els programes d'aquesta Direcció General estaven vinculats a la 
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració. 
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Taula 3. Pressupost per capítols i la seva variació de la Direcció General de Família, 
Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial 

Capítol/denominació 2012 % 
total 

2010 Variació % 
variació 

1. Despeses de personal 4.838.072  5,10% 5.264.870   -426.798   -8,11% 

2. Despeses corrents en 
bens i serveis 

3.200.740  3,38% 3.749.359   -548.619   -14,63% 

4. Transferències corrents 82.252.724  86,71% 75.347.649   6.905.075   9,16% 

6. Inversions reals 333.500  0,35% 796.397   -462.897   -58,12% 

7. Transferències de capital 4.232.670  4,46% 9.645.966   -5.413.296   -56,12% 

Total 94.857.706  100,00% 94.804.241   53.465   0,06% 

 
 
Tot i que es manté la globalitat de la despesa, s'han de tenir en compte les 
consideracions següents: 
 

 La comparació dels pressupostos de 2012 amb els pressupostos inicials 
prorrogats de 2010 no té en compte el pressupost realment executat a 
final d'any. Per fer front a les necessitats reals es varen tenir que 
incrementar algunes partides socials significatives a través de 
modificacions de crèdit. 

 Les aportacions de l'Estat per finançar el desenvolupament de la Llei de 
dependència destinades a actuacions d'aquesta Direcció General s'han 
incrementat en 13 milions d'euros, passant de 14 milions en 2010 a 27 
milions en 2012, sense que aquest increment s'hagi repercutit en un 
increment de la despesa. Tot i això, el cofinançament de l'Estat per a la 
dependència no arriba al 50% del total de la despesa del Govern de les 
Illes Balears. 

  
La taula 4, a l'annex, mostra el detall de la distribució del pressupost de la 
Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació 
Especial per programa i capítol. 
 
Per a les organitzacions del Tercer Sector Social, les partides del pressupost 
l'evolució de les quals és un termòmetre més fidel de les polítiques socials i 
d'atenció a persones són les corresponents al capítol 4, de transferències 
corrents, pels motius següents: 
 

 Són les més importants en termes quantitatius: suposen el 86,71% del 
pressupost de la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció 
a Persones en Situació Especial. 

 Tot i que la part més important correspongui a despesa obligatòria, 
lligada a serveis que el marc legislatiu, en aquest cas la Llei de 
Dependència i la Llei de serveis socials de les Illes Balears, estableix 
com de provisió obligada14, també inclou partides significatives de 

                                                           
14

 La protecció social representa el 20% de la despesa no obligatòria dels municipis de Mallorca 
(Finançament municipal: anàlisi de la despesa no obligatòria dels ajuntaments de Mallorca. 
Observatori de Polítiques Locals, 2008, Consell de Mallorca). Per altra banda, la despesa social 
obligatòria, lligada a serveis reconeguts per llei i per tant menys susceptibles d'experimentar 
reduccions, s'enquadra sobretot en el capítol 1 de personal si els serveis són de gestió directa, i 
en el capítol 2 si la seva gestió és a través de contractes de serveis. Amb tot, la intensificació 
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despesa no obligatòria. Aquesta circumstància afavoreix que es puguin 
veure afectades per variacions a la baixa. 

 Inclouen convocatòries de subvencions per a entitats no lucratives del 
Tercer Sector Social, amb el plus de valor, eficàcia i eficiència que això 
representa, i ajudes directes a persones amb necessitats socials no 
cobertes. 

 
En conclusió, per la seva rellevància, s'ha d'estar atent a l'evolució de les 
partides del capítol 4 dels pressuposts de la Direcció General de Família, 
Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial per valorar l'impacte 
sobre les polítiques socials i d'atenció a persones, motiu pel qual la taula 5 
mostra el detall d'aquestes partides. 
 
 
Taula 5. Detall de les partides del capítol 4 de la Direcció General de Família, Benestar 
Social i Atenció a Persones en Situació Especial 

Programa Subconcepte Pressupost 
capítol 4 

Centres assistencials Consorci de Recursos Sociosanitaris 2.259.745  

Mesures judicials i de 
prevenció del delicte 

Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel 6.766.896  

Corporacions Locals 379.832  

Famílies i institucions sense finalitat lucrativa 250.000  

Protecció i acció social Fundació Atenció i Suport a la Dependència 14.475.000  

Corporacions Locals 34.190.653  

Famílies i institucions sense finalitat lucrativa 2.634.681  

Família i unitats de 
convivència 

Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel 123.000  

Famílies i institucions sense finalitat lucrativa 240.000  

Planificació i ordenació 
social 

Corporacions Locals (inclou RMI) 6.849.002  

Famílies i institucions sense finalitat lucrativa 737.906  

Pensions i prestacions 
econòmiques 

Consorci de Protecció i Acollida Minusvàlids Psíquics 900.000  

Famílies i institucions sense finalitat lucrativa (FAS, 
LISMI, PNC`S i TB)

15
 

12.446.009  

Total  82.252.724 

 
 
Les transferències corrents, de 82.252.724 €, representen el 86,71% de tot el 
pressupost de la Direcció General. En els pressupostos de 2012 aquest capítol 
presenta un increment de prop de 7 milions d'euros en relació als pressupostos 
prorrogats de 2010, però els ingressos de l'Estat per a desenvolupament de la 
Llei de dependència que es destinen al capítol 4 d'aquesta Direcció General 
s'han incrementat en 13 milions d'euros en relació a 2010. Per tant, només una 
part d'aquest increment del finançament estatal s'ha repercutit en increment de 
despesa. 
 
El 63,37% del total del capítol 4, 51.300.334 €, es destina al programa de 
protecció i acció social. El programa consta d'un conjunt d'actuacions 
encaminades a donar una resposta prioritària a dos sectors de la població: les 
persones amb discapacitats i les persones en situació de dependència. Les 

                                                                                                                                                                         
de les mesures d'ajustament per reduir els dèficits públics pot arribar a fer trontollar el propi 
concepte de despesa obligatòria, en posar en perill serveis reconeguts per llei. 
15

 FAS: Fons d'Assistència Social, LISMI: nòmines, integració discapacitats, PNC'S: nòmines 
pensions no contributives individuals, majors en acolliment, TB: targeta bàsica, ajudes 
econòmiques. 
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principals actuacions es desenvolupen a través de concerts amb els consells 
insulars i de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència, per garantir els 
recursos assistencials previstos en la Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia 
personal i d'atenció a persones en situació de dependència. Aquests recursos 
assistencials inclouen residències, centres de dia i centres ocupacionals. 
 
Malgrat la importància social del capítol 4 de transferències corrents, també 
s'ha d'estar atent a la dotació d'altres capítols, ja que també poden reflectir una 
disminució de la intensitat de les polítiques socials i d'atenció a persones.  
 
En aquest cas, la reducció de despesa del capítol de personal obeeix 
fonamentalment a la reducció dels sous del funcionariat aprovada el maig de 
2010. La reducció de despesa corrent respon sobretot a estalvis en lloguer 
d'immobles. En relació a la reducció de les inversions, aquesta significarà 
menys construcció d'equipaments de la xarxa de centres d'estades diürnes. 
 
Altres programes de despesa social del Govern de les Illes Balears 
A més de les partides de la Direcció General de Família, Benestar Social i 
Atenció a Persones en Situació Especial, les entitats d'EAPN-IB han identificat 
com a partides rellevants de política social a analitzar el programa d'integració 
social d'immigrants de la Direcció General de Cooperació i Immigració, les 
actuacions del SOIB específiques per a col·lectius vulnerables, i de la 
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats els programes socioeducatius 
PISE i CAPI i les partides de beques per a menjador i transport escolar i per a 
adquisició de llibres de text. 
 
Integració social d'immigrants 
El programa d'integració social d'immigrants s'inclou en la Direcció General de 
Cooperació i Immigració de la Conselleria de Presidència. La memòria dels 
pressupostos l'inclou dins del grup de funció 3, de seguretat, protecció i 
promoció social. 
 
La taula 6 mostra la distribució per capítols i la seva evolució del programa 
d'integració social d'immigrants16. 
 
 
Taula 6. Pressupost per capítols i la seva variació del programa d'integració social 
d'immigrants 

Capítol/denominació 2012 % 
total 

2010 Variació % variació 

1. Despeses de personal 334.923  5,43% 253.474 81.449 32,13% 

2. Despeses corrents en 
bens i serveis 

332.836 5,39% 332.836 0 0,00% 

4. Transferències corrents 5.340.729 86,55% 5.340.729 0 0,00% 

6. Inversions reals 162.140 2,63% 270.234 -108.094 -40,00% 

Total 6.170.628  100,00% 6.197.273 -26.645 -0,43% 

 
 

                                                           
16

 En la legislatura anterior existia una Direcció General d'Immigració dins la Conselleria d'Afers 

Socials, Promoció i Immigració. 
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Pel que fa al capítol 4, el pressupost del programa d'integració social 
d'immigrants inclou una partida de 311.066 € per a famílies i institucions sense 
finalitats lucratives. 
 
SOIB, programes específics per a col·lectius vulnerables 
Actualment. el Servei d'Ocupació de les Illes Balears està integrat en la 
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. Tot el pressupost del SOIB es 
destina al programa de foment i gestió de l'ocupació, que s'inclou en el grup de 
funció 3, de seguretat, protecció i promoció social. El pressupost total del SOIB 
per a 2012 és de 55.449.330 €. En 2010 va ser de 75.986.754 €. 
 
La taula 7 mostra la distribució per capítols i la seva evolució del programa de 
foment de l'ocupació del SOIB. 
 
 
Taula 7. Pressupost per capítols i la seva variació del programa de foment de 
l'ocupació del SOIB 

Capítol/denominació 2012 % 
total 

2010 Variació % 
variació 

1. Despeses de personal 9.100.569 16,41% 8.116.547 984.022 12,12% 

2. Despeses corrents en 
bens i serveis 

2.025.000 3,65% 1.270.970 754.030 59,33% 

4. Transferències corrents 40.431.311 72,92% 53.483.692 -13.052.381 -24,40% 

6. Inversions reals 3.892.450 7,02% 5.178.545 -1.286.095 -24,84% 

7. Transferències de capital 0 0,00% 7.937.000 -7.937.000 -100,00% 

Total 55.449.330 100,00% 75.986.754 -20.537.424 -27,03% 

 
 
S'ha de destacar la disminució de transferències corrents. Les reduccions més 
importants es produeixen en les transferències a empreses i a corporacions 
locals. Les transferències a empreses passen de 10.537.192 a 4.515.866 €, i 
les transferències a corporacions locals es redueixen de 24.682.388 a 
19.928.822 €. Les transferències a famílies i institucions sense finalitat lucrativa 
es redueixen dels 15.158.106 € de 2010 als 13.166.623 € de 2012.  
 
També és de destacar la supressió de les transferències de capital, destinades 
a la signatura de convenis de col·laboració amb entitats locals, de fort 
component social. En concret, es fomentava la contractació de desocupats de 
sectors en declivi per a projectes d'interès general, i també la contractació a 
través d'empreses públiques d'aturats als que mancava un determinat nombre 
de dies per poder cobrar una prestació. 
 
Els programes del SOIB més específics per a col·lectius vulnerables són les 
convocatòries de formació i els programes experimentals en matèria 
d'ocupació, els quals es gestionen a través de convocatòries de subvencions 
per a entitats no lucratives. Les seves dotacions econòmiques per a 2012 es 
mostren a la taula 8. 
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Taula 8. Pressupost de les actuacions específiques del SOIB per a col·lectius 
vulnerables 

 Pressupost 2012 

Programes experimentals en matèria d'ocupació 4.698.069 

Programes específics de formació adreçats a col·lectius vulnerables 1.312.500 

Beques per a l'alumnat dels programes específics de formació 
adreçats a col·lectius vulnerables 

115.000 

Total 6.125.569 

 
 
Programes socioeducatius PISE i CAPI 
Aquests programes socioeducatius formen part del programa d'ordenació de la 
formació professional de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació 
Professional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. Per a 2012 es 
contemplen uns pressuposts de 525.000 €17. 
 
Aquestes modalitats educatives estan contemplades en les mesures d’atenció 
a l’alumnat que assenyala la LOE, per a l’ordenació de les accions dirigides a 
compensar les desigualtats en educació. Tenen com a finalitat revertir l'índex 
d’abandonament escolar prematur, que a les Illes Balears és del 36,7% 
(segons l’Enquesta de Població Activa de 2011), i facilitar una qualificació 
professional que permeti l’accés al mercat laboral. 
 
PISE (Prevenció i Intervenció Socioescolar)  
Aquesta modalitat dels programes d’intervenció socioeducativa va destinada a 
alumnat matriculat a l’ESO de 14 a 16 anys d’edat, tot i que en determinats 
casos es poden incorporar alumnes fins als 18 anys, amb dificultats greus 
d’adaptació a l’entorn escolar derivades de condicions especials de caràcter 
escolar, social, personal o familiar i en situació de risc d’exclusió escolar i/o 
social. Contemplen la realització d’una part de l’horari lectiu en entorns laborals 
externs als centres educatius, on desenvolupen un programa socioformatiu. 
 
Aquests programes es duen a terme amb la col·laboració de la Conselleria de 
Salut, Família i Benestar Social, dels Consells Insulars, ajuntaments, 
associacions i entitats sense ànim de lucre o qualsevol altre entitat o 
administració que tenguin acord signat amb la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Universitats; i que, per la seva experiència i especialització, poden oferir 
activitats d'adaptació al medi escolar. 
 
El factor més important a considerar és que el servei d’orientació, el professorat 
tutor d’aquests alumnes, i, si escau, els serveis socials municipals, han arribat a 
la conclusió, que es tracta principalment d’una mesura preventiva d’una situació 
de risc d’exclusió escolar i/o social. 

                                                           
17

 Inicialment, els pressupostos del Govern per a 2012 contemplaven uns pressuposts per a 
transferències corrents de 1.681.000 €; 1.131.000 € a famílies i institucions sense afany de 
lucre i 550.000 € a corporacions locals. Posteriorment, el Consell de Govern extraordinari de 
30 d'abril de 2012 que aprovà Pla per a l’Equilibri Econòmic per complir amb l’objectiu del 
dèficit fixat per l’Estat (que recull un conjunt de mesures per estalviar al voltant de 350 milions 
d’euros en 2012), va suspendre aquestes ajudes. Finalment, el Consell de Govern de dia 29 
de juny de 2012 va acordar modificar el Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Universitats, a fi d’incloure-hi entre altres línies el desenvolupament dels 
programes de qualificació professional inicial. 
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CAPI (Curs d’Aprenentatge Professional Inicial)  
Són cursos adreçats a joves majors de setze anys i menors de vint-i-un que no 
han obtingut el títol de graduat en ESO, que pretenen desenvolupar unes 
competències bàsiques professionals i personals per afavorir la inserció laboral 
dels alumnes.  
 
La seva finalitat és proporcionar a l’alumnat unes competències pròpies d’una 
qualificació professional de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions 
professionals. Existeixen dues modalitats, el programa de taller professional 
amb contractació que es duu a terme a entitats locals i/o associacions 
empresarials; i el programa de taller específic, que es desenvolupa a centres 
educatius o institucions i entitats públiques i privades sense ànim de lucre.  
 
Beques de menjador i transport escolar i per a adquisició de llibres 
La Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats desenvolupa un programa de 
beques i ajuts que inclou 890.000 € de transferències a famílies i institucions 
sense afany de lucre; dels quals 700.000 € són subvencions per a menjadors 
escolars i 100.000 € subvencions per a transport escolar.  
 
 
 
 
5.1.2.- Identificació de reduccions pressupostàries 
 
S'analitzen les reduccions pressupostàries significatives dels capítols 2 i 4 dels 
pressupostos de la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a 
Persones en Situació Especial; així com d'integració social d'immigrants de la 
Direcció General de Cooperació i Immigració, dels programes destinats des 
d'Educació a beques i ajuts i als programes socioeducatius PISE i CAPI.  
 
En el cas de la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a 
Persones en Situació Especial s'ha disposat de les dades de pressupost 
executat, i per això s'han fet les comparacions amb les partides realment 
executades del pressupost prorrogat de 2010, i no amb les inicialment 
pressupostades. Ja s'ha justificat que el motiu és que el pressupost realment 
executat recull molt millor les necessitats reals.  
 
Per altra banda, no s'han tingut en compte perquè no impliquen disminució de 
l'atenció social les reduccions de pressupost derivades de processos de 
transferències als consells insulars. És el cas d'una reducció en 7,5 milions 
d'euros del programa de centres assistencials destinat als convenis de 
dependència amb les consells insulars per a la dotació de places assistencials.  
 
Tampoc no és significativa la reducció en 4.552.991 € del programa de 
pensions i prestacions econòmiques destinat a prestacions del Fons 
d'Assistència Social, LISMI i Pensions no contributives i subvencions per a 
l'adquisició de productes de primera necessitat. Es tracta d'una partida 
ampliable, el crèdit de la qual s'haurà d'incrementar en cas de no ser suficient 
per cobrir les necessitats reals. 
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La taula 9 mostra les reduccions que si s'han considerat significatives pel seu 
impacte social, les quals sumen en total 6.003.778 €. 
 
 
Taula 9. Reduccions pressupostàries de política social dels capítols 2 i 4 del Govern de les 
Illes Balears 
Programa 2012 2010 % Var. Descripció programa/ servei 

Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial18 
Protecció i 
acció social 

2.634.681  2.924.531 
 

-9,91% Transferències per a actuacions en col·laboració amb 
entitats sense ànim de lucre per prestar serveis a 
persones amb discapacitat (oci, lleure, ajuts 
personals...)  

Família i unitats 
de convivència 

240.000 423.000 
 

-43,26% Subvencions adreçades a entitats que treballen amb 
joves majors d'edat que han estat sotmesos a tutela 
administrativa 

Planificació i 
ordenació social 

7.586.908 10.982.018 -30,92% Transferències corrents del programa de Renda 
Mínima d'Inserció a corporacions locals i famílies i 
institucions sense afany de lucre. També inclou la 
convocatòria de subvencions destinades a fomentar la 
participació social, mitjançant el finançament de les 
despeses de funcionament de les federacions, 
confederacions i unions d’entitats sense ànim de lucre 
d’àmbit suprainsular que duguin a terme actuacions en 
matèria de serveis socials. 
Inclou també transferències a ajuntaments per a ajuts 
d'emergència 

Direcció General d'Immigració, Conselleria de Presidència 

Integració social 
d'immigrants 

311.066 800.000 -61,12% Transferències a entitats no lucratives per  a actuacions 
de foment de la integració social dels immigrants 

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 

Programa 
d'Intervenció 
Socioeducativa 
(PISE) 

525.000 1.681.000 -68,77% Convenis amb entitats locals per al Programa 
d'Intervenció Socioeducativa amb alumnat d'ESO en 
situació de risc o conflicte social, amb l'objectiu de 
proporcionar-los una formació que garanteixi la seva 
incorporació al món laboral o la seva permanència dins 
el sistema educatiu 

Cursos 
d'Aprenentatge 
Professional 
Inicial (CAPI) 

Cursos d'Aprenentatge Professional Inicial per a joves 
que no han obtingut el graduat en ESO, gestionats per 
entitats privades i corporacions locals 

Beques i ajuts 890.000 1.380.884 -35,55% Beques per a adquisició de llibres de text i subvencions 
per a menjadors i transport escolar 

Total 12.187.655 18.191.433 -6.003.778  

 
 
 
 
5.1.3.- Valoració de l'impacte social de les reduccions pressupostàries 
 
El quadre 2 mostra l'impacte de les reduccions de pressupostos socials del 
Govern de les Illes Balears identificades, per un total de 6.003.778 €, sobre els 
diferents col·lectius en risc d'exclusió social i sobre la disponibilitat de 
programes o serveis. 
 
 

                                                           
18

 Tal com s'ha justificat en l'anàlisi del pressupost d'aquesta Direcció General, es disposa de 
dades de pressupost executat de 2010, i la comparació amb el pressupost finalment executat 
recull millor les necessitats reals. 
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Quadre 2. Impacte de les reduccions de pressupostos socials del Govern de les Illes 
Balears sobre els col·lectius en risc d'exclusió i la disponibilitat de programes o serveis 

Programa/ 
servei 

Impacte 

Col·lectiu Programes/serveis 

Protecció i acció social Persones amb 
discapacitat 

Serveis per a persones amb 
discapacitat: oci, lleure, ajuts personals, 
etc. 

Família i unitats de 
convivència 

Joves que han estat 
sotmesos a tutela 
administrativa 

Programes d'integració gestionats per 
entitats no lucratives 

Planificació i ordenació 
social  

Persones en risc 
d'exclusió social 

Prestació de Renda Mínima d'Inserció, 
subvencions a entitats no lucratives i 
ajuts d'emergència 

Integració social 
d'immigrants 

Immigrants Subvencions per a entitats no lucratives 

Programes PISE i CAPI Menors i joves Intervencions socioeducatives i cursos 
de qualificació professional 

Beques i ajuts Persones en risc 
d'exclusió social 

Beques per a adquisició de llibres de 
text i subvencions per a menjadors i 
transport escolar 

 
 
 
 
5.1.4.- Conclusions sobre els pressupostos socials del Govern 
 
Les conclusions més significatives extretes de l'anàlisi dels pressupostos 
socials del Govern i de la identificació de reduccions pressupostàries són: 
 

 La disposició final tretzena de Llei de pressuposts ajorna en 18 mesos 
l'obligació de garantir els recursos econòmics necessaris per assegurar 
drets reconeguts en la Cartera de Serveis Socials. 

 

 Aparentment es mantenen els pressupostos de la Direcció General de 
Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial. Però 
la comparació dels pressupostos de 2012 amb els pressupostos inicials 
prorrogats de 2010 no té en compte l'increment del pressupost realment 
executat a final d'any, que recull millor les necessitats reals. 

 

 Existeixen partides molt significatives del programa de planificació i 
ordenació social de la Direcció General de Família, Benestar Social i 
Atenció a Persones en Situació Especial que es redueixen en relació al 
darrer pressupost executat. Així, les aportacions del Govern de les Illes 
Balears als consells insulars per a la prestació de Renda Mínima 
d'Inserció s'estanca en una dotació de 2.957.221 € que iguala a la del 
pressupost inicial de 2010 però que és uns dos milions d'euros inferior a 
la despesa finalment executada. També hi manquen pressupostos per 
transferències a corporacions locals per a ajuts d'emergència social i 
desapareixen les subvencions per a xarxes d'entitats de serveis socials. 
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 Les transferències de l'Estat per finançar el desenvolupament de la Llei 
de dependència destinades a actuacions d'aquesta Direcció General 
s'incrementen en 13 milions d'euros, però les transferències del Govern 
per al desenvolupament de la llei de dependència només s'han 
incrementat en 7 milions d'euros. Això pot provocar que no es pugin 
cobrir les necessitats en places concertades amb els consells insulars de 
residències, centres de dia i centres ocupacionals per a persones en 
situació de dependència.  

 

 Les partides de despesa dels pressupostos socials del Govern 
finançades amb fons procedents dels pressupostos generals de l'Estat 
es podrien veure afectades per mesures de reducció del dèficit 
addicionals, així com en canvis en les liquidacions d'impostos transferits 
per l'Estat en relació a les previsions de liquidació. 
 

 Es suprimeixen les transferències del SOIB a ajuntaments per a 
contractació de persones desocupades en projectes d'interès general. 
 

 Es redueix la partida de beques per a llibres de text i subvencions per a 
menjadors i transport escolar en un 36%. 
 

 Es redueixen les subvencions a entitats no lucratives per prestar serveis 
d'oci a persones amb discapacitat en un 10%, per a actuacions 
d'integració amb joves majors d'edat que han estat sotmesos a tutela 
administrativa, en un 43%; per a actuacions de foment de la integració 
social d'immigrants en un 61%, i per als programes socioeducatius PISE 
i CAPI en un 69%. 
 

 Els retards en la publicació de convocatòries de subvencions amb 
partida pressupostària aprovada pot provocar que finalment les 
quantitats executades siguin inferiors a les pressupostades. 
 

 La reducció d'inversions en un 58% afectarà a la construcció de la xarxa 
de centres de dia. 

 
 
 
 
  



30 
 

 
INFORME 2012: PRESSUPOSTOS SOCIALS DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS,  

EL CONSELL DE MALLORCA I L'AJUNTAMENT DE PALMA 

5.2.- Consell de Mallorca 
 
5.2.1.- Anàlisi de la globalitat dels pressupostos i del detall de les partides 
socials 
 
El pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l'exercici 2012 és de 
345.349.463 €, amb una disminució del 19,37% en relació al pressupost de 
2011, prorrogat de 2010. La taula 10 mostra el pressupost per capítols i la seva 
variació. 
 
 
Taula 10. Pressupost del Consell de Mallorca per capítols i la seva variació 

Capítol /denominació 2012 %  
total 

2010 Variació % 
variació 

1. Despeses de personal 50.918.564  14,74% 54.523.254 -3.604.691 -6,61% 

2. Despeses corrents en 
béns i serveis 

31.474.451 9,11% 45.629.643 -14.155.192 -31,02% 

3. Despeses financeres 8.203.276 2,38% 5.392.199 2.811.077 52,13% 

4. Transferències corrents 125.705.364 36,40% 137.875.012 -12.169.648 -8,83% 

6. Inversions reals 93.774.852 27,15% 134.551.528 -40.776.676 -30,31% 

7. Transferències de capital 8.894.256 2,59% 32.605.303 -23.711.047 -72,72% 

8. Variació d'actius financers 90.000 0,03% 90.000 0 0,00% 

9. Variació de passius 
financers 

26.288.699 7,61% 17.666.061 8.622.637 48,81% 

Total 345.349.463 100,00% 428.333.000 -82.983.537 -19,37% 

 
 
Com en el pressupost del Govern, només s'incrementen els capítols de 
despeses financeres i el retorn de deute, mentre que tots els altres 
disminueixen. La reducció del pressupost no financer del Consell de Mallorca 
per a 2012 és de 94.417.254 €, equivalent al 23,30%. 
 
El Departament de Benestar Social exerceix les competències socials del 
Consell de Mallorca. En 2012, aquest departament disposa d'un pressupost de 
109.513.579 €, equivalent al 31,71% del total del pressupost del Consell i amb 
una disminució del 7,06% en relació al pressupost prorrogat de 2010, tal com 
es mostra a la taula 11. 
   
 
Taula 11. Pressupost del Departament de Benestar Social del Consell de Mallorca i la 
seva variació 
 2012 %  

total 
2010 Variació % 

variació 

Departament de Benestar 
Social 

109.513.579 31,71% 117.831.308 -8.317.729 -7,06% 

 
 
En l'actual distribució competencial la incidència del Consell de Mallorca en les 
polítiques socials es mostra evident: el pressupost del seu Departament de 
Benestar Social supera en 14,66 milions d'euros al de la Direcció General de 
Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial del Govern, 
i suposa gairebé la tercera part del pressupost total del Consell. Aquesta 
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importància pressupostària comporta també una quota de responsabilitat en les 
polítiques socials i d'atenció a persones a Mallorca.  
 
La taula 12 mostra la distribució del pressupost del Departament de Benestar 
Social per programa i la seva variació. 
 
 
Taula 12. Pressupost del Departament de Benestar Social del Consell de Mallorca per 
programa i la seva variació 

Programa 2012 2010 Variació % 
variació 

Aportació IMAS 109.364.075 116.434.575 -7.070.500 -6,07% 

Programes d'igualtat d'oportunitats
19

 79.796 1.323.003 -1.243.207 -93,97% 

Òrgans de govern 69.709 73.730 -4.022 -5,45% 

 
 
Les aportacions a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials suposen el 99,86% de les 
despeses del Departament de Benestar Social, motiu pel qual seran objecte 
d'una anàlisi més detallada. 
 
Institut Mallorquí d'Afers Socials 
L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) és la institució de referència a 
Mallorca per a la gestió dels serveis socials, la protecció de menors i els 
recursos assistencials. Es tracta d’un organisme autònom que depèn del 
Departament de Benestar Social del Consell de Mallorca. Així, l’IMAS assumeix 
les responsabilitats establertes per la Llei 14/2001 d’atribució de competències 
als consells insulars en matèria de serveis socials, essent la seva missió 
desenvolupar els programes, els serveis i els centres de serveis socials, 
menors i residències, llars i altres recursos assistencials per a gent gran. 
 
El pressupost per a 2012 de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials és de 
127.155.666 €, amb un increment de 4.636.536 €, equivalent al 3,78%, en 
relació al pressupost prorrogat a 2011. Aquest increment és un efecte del 
conveni de les residències i centres de dia per a gent gran que no existia en 
2010, es va incorporar al pressupost executat de 2011 i al 2012 estan al 
pressupost inicial. La taula 13 mostra la distribució d'aquest pressupost per 
capítols i la seva variació. 
 
 
Taula 13. Pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per capítols i la seva variació 

Capítol/denominació 2012 % total 2010 Variació % variació 

1. Despeses de personal 47.477.092 37,34% 52.886.325   -5.409.233  -10,23% 

2. Despeses corrents en 
bens i serveis 

64.962.655 
 

51,09% 51.585.150   13.377.504 25,93% 

3. Despeses financeres 2.500  0,00% 5.000   -2.500   -50,00% 

4. Transferències corrents 13.607.806  10,70% 14.462.651   -854.845   -5,91% 

6. Inversions reals 60.256  0,05% 2.551.653   -2.491.397 -97,64% 

7. Transferències de capital 985.357  0,77% 948.348   37.009   3,90% 

8. Actius financers 60.000  0,05% 80.000   -20.000 -25,00% 

Total 127.155.666 100,00% 122.519.128 4.636.538 3,78% 

                                                           
19

 A la legislatura anterior, els programes d'igualtat d'oportunitats depenien del Departament de 
Joventut i Igualtat, ara suprimit. 
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En relació a l'increment de pressupost de l'IMAS, també s'han de fer les 
consideracions següents: 
 

 El pressupost inicial de 2012 és 6 milions d'euros inferior al realment 
executat en 2011, d'uns 133 milions d'euros. 

 El capítol que presenta un increment significatiu és el capítol 2 de 
despeses corrents en bens i serveis, que rep una transferència de 10 
milions d'euros del Govern. 

 
Quant a la reducció de les despeses de personal, no s'han observat fins ara 
acomiadaments de personal que reflecteixin aquesta disminució. Podríem estar 
per tant davant una dotació pressupostària insuficient, que s'hauria d'ampliar 
mitjançant modificacions de crèdit per fer front a les obligacions. 
 
La taula 14, a l'annex, mostra la distribució del pressupost de l'IMAS per 
Departament i capítol. 
 
S'ha de destacar la importància del capítol 2 del pressupost de l'IMAS, que 
representa globalment prop de 65 milions d'euros i el 51% del total. Això mostra 
l'important pes que té en les polítiques socials del Consell de Mallorca el 
manteniment de residències i altres equipaments assistencials, especialment 
en els Departaments de Gent Gran, Menors i Persones amb Discapacitats. El 
quadre 3, a l'annex, mostra els equipaments assistencials propis de l'IMAS, les 
despeses de manteniment dels quals són del capítol 2. També s'imputen aquí 
les despeses de residències i centres de dia concertats. 
 
Tot i això, també és important posar de relleu, pels motius ja justificats en el cas  
de la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en 
Situació Especial, les dotacions pressupostàries del capítol 4, les quals en 
conjunt sumen 13,6 milions d'euros, o el 10,7% del total. La taula 15 mostra 
aquestes dotacions per programa i aplicació, per a cada un dels departaments 
de l'IMAS. 
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Taula 15. Aplicacions del capítol 4 del pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 

Departament Programa Aplicació Pressupost 
capítol 4 

Gerència Serveis generals IMAS Transferències a ajuntaments i 
consorcis 

311.200   

Gabinet de gerència Transferència a la UIB 18.000 

Òrgans de govern Beques Pere Mascaró 18.000 

Gent Gran Atenció a la 
dependència 

Aportació corrent Consorci Atenció a la 
Dependència 

75.769   

Menors Menors i família Acolliments familiars permanents i 
preadoptius 

1.770.118   

Acolliments familiars temporals 773.439   

Ajudes complementàries menors en 
acolliment 

399.676   

Inclusió social Prestacions Prestacions Renda Mínima d'Inserció 
(RMI) 

3.759.968   

Convocatòria ajudes individuals 
discapacitats 

215.195   

Atenció primària i 
suport territorial 

Pla de prestacions bàsiques, SAD, 
atenció primària i suport territorial 

4.391.995   

Risc i urgent necessitat atenció 
primària 

302.875   

Atenció primària i suport territorial 120.000   

Inserció social i 
immigració 

Inserció i immigració 
 

40.000 

Persones amb 
discapacitat 

Ajudes cooperació 
internacional 

Premis a la solidaritat 
 

36.000   

Valoració, avaluació i 
seguiment 

Consorci Aprop 185.570   

Convocatòria ajudes transport especial 1.154.000   

Iniciatives 
sociolaborals i 
discapacitat 

Beques alumnes Programa Ergon 
 

36.000   
 

 
 
Centrar-nos en el Departament d'Inclusió social, el seu pressupost és de 
18.984.901 €, el 14,93% de la despesa total de l'IMAS. La taula 16, a l'annex, 
indica el detall de la distribució d'aquest pressupost per programa i capítol.  
 
 
 
 
5.2.2.- Identificació de reduccions pressupostàries 
 
En el cas del Consell de Mallorca, s'analitzen a la taula 17 les reduccions 
identificades dels pressupostos de Benestar Social, tant en el programa 
d'igualtat d'oportunitats que a l'anterior legislatura depenia del Departament de 
Joventut i Igualtat ara suprimit, com en diverses partides de programes dels 
Departaments de l'IMAS, les quals conjuntament sumen 3.498.003 €. 
 
No s'han tingut en compte reduccions de partides provocades per ajustaments 
tècnics o canvis de denominació, o partides de subvencions del capítol 4 que 
han passat al capítol 2 com a prestació de serveis. 
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Taula 17. Reduccions pressupostàries de política social del Consell de Mallorca 
Programa 2012 2010 % Var.  Descripció programa/ servei 

Departament de Joventut i Igualtat 
Programes 
d'igualtat 
d'oportunitats 

79.796 1.323.003 -93,97% Despeses de personal, en bens i serveis, 
transferències i inversions per impulsar 
polítiques d'igualtat als municipis, impulsar el 
compliment de la legislació en matèria de 
gènere i coordinar les polítiques d'igualtat 

Institut Mallorquí d'Afers Socials 
Prestacions 
econòmiques no 
periòdiques 

0 295.050 -100,00% Subvencions adreçades a entitats de serveis 
socials per al desenvolupament de projectes 
sectorials en matèria de serveis socials 

0 260.000 -100,00% Subvencions adreçades a entitats de serveis 
socials per al foment de sistemes de gestió de la 
qualitat 

Atenció primària i 
suport territorial 

120.000 635.160 -81,11% Transferències a ajuntaments per potenciar la 
xarxa municipal de serveis socials mitjançant la 
prestació de suport econòmic i tècnic als Serveis 
Socials d'Atenció Primària per tal que puguin 
adequar l'oferta de serveis i recursos socials a 
les necessitats i demandes de la seva població 

Drogodependències 0 64.185 -100,00% Transferències a l'Associació Lluita Antisida i a 
Metges del Món per a l'atenció i tractament de 
les persones que presenten un problema 
relacionat amb el consum de substàncies 
addictives 

Prevenció 
comunitària 

0 308.901 -100,00% Subvencions nominatives a Ateneu Alcari, 
Jovent s. XXI, Federació d'Entitats i Serveis de 
Salut Mental de Mallorca, Associació de 
Familiars d'Alzheimer, Associació de Pares de 
Nins amb Càncer 

Formació per a la 
inclusió social 

408.500 780.000 -47,63% Licitació de serveis per oferir un ventall de 
recursos d'inserció i activitats diverses de 
formació bàsica per donar suport a la inserció 
sociolaboral, preferentment als titulars  i 
beneficiaris de la prestació d'RMI 

Ajudes de 
cooperació 
internacional 

588.470 1.028.470 -42,78% Aportacions al Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació 

Total 1.196.766 4.694.769 -3.498.003  

 
 
 
 
5.2.3.- Valoració de l'impacte de les reduccions pressupostàries  
 
El quadre 4 mostra l'impacte de les reduccions de pressupostos socials del 
Consell de Mallorca, 3.498.003 € en total, sobre els diferents col·lectius en risc 
d'exclusió i sobre la disponibilitat de programes o serveis. 
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Quadre 4. Impacte de les reduccions de pressupostos socials del Consell de Mallorca 
sobre els col·lectius en risc d'exclusió i la disponibilitat de programes o serveis 

Programa/ 
servei 

Impacte 

Col·lectiu Programes/serveis 

Programa d'igualtat 
d'oportunitats 

Dona Programes d'igualtat d'oportunitats 

Prestacions econòmiques 
no periòdiques 

Entitats no lucratives de 
serveis socials 

Projectes sectorials de serveis 
socials i foment de la qualitat 

Atenció Primària i Suport 
Territorial 

Persones en situació o risc 
d'exclusió social 

Xarxes municipals de serveis 
socials 

Drogodependències Persones amb 
problemàtiques de conductes 
addictives 

Atenció i tractament 

Prevenció comunitària Persones en situació o risc 
d'exclusió social i amb 
problemes de salut 

Actuacions preventives d'entitats no 
lucratives 

Formació per a la inclusió 
social 

Persones en situació o risc 
d'exclusió social 

Formació bàsica i recursos 
d'inserció social 

Ajudes de cooperació 
internacional 

Població empobrida de 
països en desenvolupament 

Aportacions al Fons Mallorquí de 
Cooperació  

 
 
 
 
5.2.4.- Conclusions sobre els pressupostos socials del  Consell 
 
Les conclusions més significatives extretes de l'anàlisi dels pressupostos de 
Benestar Social del Consell de Mallorca i de la identificació de reduccions 
pressupostàries són: 
 

 Es suprimeix pràcticament el programa d'igualtat d'oportunitats 
procedent del desaparegut Departament de Joventut i Igualtat. 
 

 Globalment els pressupostos de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
s'incrementen, però en una quantia inferior a les transferències del 
Govern corresponents al conveni de recursos assistencials (residències i 
centres de dia) per a gent gran. 
 

 El pressupost inicial de 2012 és aproximadament uns 6 milions d'euros 
inferior al pressupost executat en 2011. 
 

 Les transferències del Consell a l'IMAS es redueixen en 7 milions 
d'euros. 

 

 La partida del pressupost de l'IMAS destinada a la prestació de Renda 
Mínima d'Inserció es queda en 3.759.968 €, una quantitat del tot 
insuficient per fer front a les necessitats reals. 

 

 S'eliminen les subvencions a entitats no lucratives per a projectes 
sectorials de serveis socials i foment de la qualitat, les partides 
destinades a actuacions amb l'Associació de Lluita Antisida i Metges del 
Món i les subvencions nominatives a entitats socials. 
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 Les transferències per a actuacions de cooperació internacional al Fons 
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació es redueixen més d'un 40%. 

 

 Es redueixen en un 81% les transferències a ajuntaments per potenciar 
la xarxa de serveis socials. Aquesta reducció té un efecte multiplicador 
perquè també es pot reduir de forma proporcional el cofinançament dels 
ajuntaments. 
 

 La licitació de serveis de formació per a persones beneficiàries de la 
Renda Mínima d'Inserció redueix la seva dotació pressupostària en un 
43% a causa de la reducció de les transferències del SOIB. 
 

 La Llar Sa Pedra Viva, del Departament de Menors, ha tancat les seves 
portes. 
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5.3.- Ajuntament de Palma 
 
5.3.1.- Anàlisi de la globalitat dels pressupostos i del detall de les partides 
socials 
 
El pressupost propi20 de l'Ajuntament de Palma per a 2012 és de 384.886.441 
€, enfront dels 402.632.377 € del pressupost prorrogat, tenint en compte les 
modificacions essencials fetes en els pressuposts inicialment prorrogats21. La 
reducció és de 17.745.936 €, equivalent al 4,41%. 
 
La distribució d'aquest pressupost per capítols i la seva variació es mostra a la 
taula 18. 
 
 
Taula 18. Pressupost de l'Ajuntament de Palma per capítols i la seva variació 

Capítol/denominació 2012 % 
total 

2010 Variació % 
variació 

1. Despeses de personal 122.871.403 31,92% 119.338.918 3.532.485 2,96% 

2. Despeses corrents en 
bens i serveis 

108.657.789 28,23% 120.178.408 -11.520.619 -9,59% 

3. Despeses financeres 10.124.383 2,63% 8.629.989 1.494.394 17,32% 

4. Transferències corrents 94.058.711 24,44% 98.322.753 -4.264.042 -4,34% 

6. Inversions reals 5.083.183 1,32% 14.991.861 -9.908.678 -66,09% 

7. Transferències de 
capital 

16.668.626 4,33% 33.474.489 -16.805.863 -50,20% 

8. Actius financers 1.173.000 0,30% 1.173.000 0 0,00% 

9. Passius financers 26.249.346 6,82% 6.522.960 19.726.387 302,41% 

Total 384.886.441 100,00% 402.632.377 -17.745.936 -4,41% 

 
 
Com en el cas del Govern i del Consell de Mallorca, s'incrementen els capítols 
de despeses financeres i de passius financers (devolució de deute). Les 
inversions reals i transferències de capital disminueixen de forma notable i de 
forma moderada les despeses i transferències corrents. A diferència dels casos 
del Govern i del Consell, la despesa de personal presenta un petit increment. 
En conjunt la reducció del pressupost no financer és de 38.966.717 €, 
equivalent al 10,09% del pressupost no financer prorrogat i ajustat anterior. 
 
L'Àrea de Benestar Social gestiona les polítiques socials de l'Ajuntament de 
Palma, motiu pel qual serà objecte d'una anàlisi més detallada. 
 
Àrea de Benestar Social 
El pressupost de Benestar Social per a 2012 és de 31.227.553 €, equivalents al 
8,11% del pressupost propi de l'Ajuntament de Palma per a 2012 i amb un 
increment del 1,83% en relació al pressupost prorrogat de 2010. La taula 19 

                                                           
20

 El pressupost propi no inclou les societats municipals ni organismes autònoms que si hi 
figuren al pressupost consolidat. 
21

 La memòria del pressupost de l'Ajuntament de Palma indica que en les dues pròrrogues 
efectuades moltes subvencions a rebre i inversions a fer no es recollien, sinó que varen ser 
objecte de generació de crèdit en el seu moment. En aquest sentit, algunes aplicacions 
pressupostàries, com les de personal o devolució de deute, creixen molt en el pressupost 
prorrogat ajustat per recollir aquestes modificacions essencials. 
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mostra la distribució per capítols del pressupost de l'Àrea de Benestar Social i 
la seva evolució. 
 
 
Taula 19. Pressupost de l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma per capítols 
i la seva variació 

Capítol/denominació 2012 % total 2010 Variació % 
variació 

1. Despeses de personal 9.036.514 28,94% 7.645.407   1.391.107   18,20% 

2. Despeses corrents en bens 
i serveis 

14.082.125  45,09% 13.415.595   666.530   4,97% 

4. Transferències corrents 8.078.214 25,87% 9.437.533   -1.359.319   -14,40% 

6. Inversions reals 0 0,00% 44.420   -44.420   -100,00% 

7. Transferències de capital 30.700 0,10% 124.503   -93.803   -75,34% 

Total 31.227.553  100,00% 30.667.458   560.095   1,83% 

 
 
S'ha de destacar però que el pressupost 2012 de l'Àrea de Benestar Social de 
l'Ajuntament de Palma incorpora projectes i programes que anteriorment 
estaven vinculats a altres Regidories, la qual cosa fa que sigui qüestionable 
que es pugui parlar d'un increment real del pressupost de Benestar Social en 
relació al prorrogat de 2010, tal com es mostra la taula 20. 
 
 
Taula 20. Aplicacions del pressupost de l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de 
Palma procedents d'altres Regidories 

Aplicació Àrea pressupost 2010 Pressupost 2012 

Programa Èxit escolar Educació 167.271 

Contracte prestació de serveis llenguatge de 
signes 

Batlia 20.000 

Transferències corrents Consorci Riba Habitatge 203.672 

Reinserció social amb treball-Amadip Infraestructures 132.660 

Reinserció social amb treball-Fundació Nous 
Vents 

Infraestructures 190.572 

Reinserció social amb treball, La Sapiència Infraestructures 437.800 

Total 1.151.975 

 
 
Si es tenen en compte les partides que al pressupost anterior s'incorporaven a 
altres regidories, en realitat estaríem parlant d'una reducció de 591.880 €, 
equivalent al 1,93%. 
 
En la taula 21, a l'annex, es poden observar les aplicacions del pressupost dels 
capítols de despeses corrents i de transferències corrents, les quals suposen 
en conjunt el 70,96% del pressupost total de l'Àrea de Benestar Social. El 
capítol de despeses corrents és significatiu perquè inclou a més de despeses 
de manteniment, la contractació de serveis diversos que incideixen de forma 
directa en l'atenció a persones en situació de vulnerabilitat. Quant a les 
transferències corrents, que disminueixen un 14,40%, inclouen ajudes directes 
a persones en situació de vulnerabilitat i programes d'atenció directa gestionats 
per entitats no lucratives del Tercer Sector Social. 
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Àrea d'Educació 
L'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palma disposa d'una partida de 
transferències corrents per subvencions a l'adquisició de llibres de text, que 
també inclou beques de menjador, escoletes d'estiu i activitats extraescolars i 
de reforç escolar. En 2012 es dota una partida de 850.00 €. 
 
 
 
 
5.3.2.- Identificació de reduccions pressupostàries 
 
De l'Ajuntament de Palma a la taula 22 es tenen en compte les reduccions 
significatives d'aplicacions dels capítols 2 i 4 dels pressupostos de l'Àrea de 
Benestar Social22. També s'inclouen les reduccions de partides amb un fort 
component social de l'àrea d'Educació, com les destinades a subvencions per a 
llibres de text i beques de menjador, escoletes d'estiu i activitats extraescolars i 
de reforç escolar. En total aquestes reduccions sumen 4.871.660 €. 
 
 
Taula 22. Reduccions pressupostàries de política social dels capítols 2 i 4 de l'Ajuntament de 
Palma 
Aplicació 2012 2010 % Var.  Descripció programa/ servei 

Capítol 2. Despeses corrents en bens i serveis 
Intervenció familiar en 
situació de risc 

200.000 400.000 -50,00% Treball socioeducatiu en els domicilis familiars 
centrat en famílies amb menors, tant en risc de 
desemparament com en situació de risc social  

Servei d'ajuda a 
domicili 

5.048.459 5.412.803 -6,73% Ajudes de caràcter assistencial
23

: menjar i 
compres, cures, neteja i higiene, acompanyament, 
dispensació de fàrmacs... 

Contractes prestació 
serveis gestió indirecta 
centres culturals 

615.000   
 

1.379.865 
 

-55,43% Dinamització comunitària 

Capítol 4. Transferències corrents 
Subvencions solidàries 
i de cooperació al 
desenvolupament 

400.000 2.242.755 -82,16% Actuacions de codesenvolupament, sensibilització 
i convivència ciutadana i coordinació 
d'organitzacions de cooperació  

Subvencions d'interès 
social 

1.500.000 1.966.982 -23,74% Actuacions que promoguin la creació de xarxes 
d'acció social; prevenció en matèria de drogues; 
inclusió social en matèria d'autonomia personal i 
dependència; suport a la infància, joves i família 
en situació de risc social; inserció social i/o 
cobertura de necessitats bàsiques dels col·lectius 
més vulnerables 

Subvencions Palma 
segle XXI 

354.820 637.534 -44,34% Servei de suport a la inserció laboral de Girasol, 
Coordinadora de Discapacitats i Amadip 

Subvencions llibres de 
text 

850.000 1.800.000 -52,78% Subvencions per a l'adquisició de llibres de text i  
beques de menjador, escoletes d'estiu i activitats 
extraescolars i de reforç escolar 

Total 8.968.279 13.839.939 -4.871.660  

 
 
 
                                                           
22

 No s'han tingut en compte les reduccions provocades per contractes obtinguts per un preu 

inferior al de licitació ni per desaparició d'aplicacions del pressupost anterior que han estat 
absorbides per altres en un procés de reordenament. 
23

 Les ajudes de caràcter assistencial del SAD s'ha reduït per rebaixa en la licitació, però no 
està dimensionat per absorbir les llistes d'espera existents. 
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5.3.3.- Valoració de l'impacte de les reduccions pressupostàries  
 
El quadre 5 mostra l'impacte de les reduccions en 4.871.660 € dels 
pressupostos socials de l'Ajuntament de Palma sobre els diferents col·lectius 
en risc d'exclusió i sobre la disponibilitat de programes o serveis. 
 
 
Quadre 5. Impacte de les reduccions de pressupostos socials de l'Ajuntament de Palma 
sobre els col·lectius en risc d'exclusió i la disponibilitat de programes o serveis 

Programa/ 
servei 

Impacte 

Col·lectiu Programes/serveis 

Intervenció familiar en 
situació de risc 

Menors Treball socioeducatiu 

Servei d'ajuda a domicili Persones dependents 
(majors i persones amb 
discapacitat) 

Ajudes de caràcter assistencial 

Contractes prestació 
serveis gestió indirecta 
centres culturals 

Població en general Activitats de dinamització comunitària 

Subvencions solidàries i 
de cooperació al 
desenvolupament 

Persones immigrants Subvencions per a organitzacions i 
activitats de cooperació i convivència 

Subvencions d'interès 
social 

Persones en risc 
d'exclusió 

Actuacions prioritàries de benestar 
social gestionades per entitats no 
lucratives  

Subvencions Palma 
segle XXI 

Persones amb 
discapacitat 

Servei de suport a la inserció laboral 

Llibres text Persones en risc 
d'exclusió 

Subvencions i beques  

 
 
 
 
5.3.4.- Conclusions sobre els pressupostos socials de l'Ajuntament de 
Palma 
 
Les conclusions més significatives extretes de l'anàlisi dels pressupostos de 
l'Àrea de Benestar Social i de les partides amb més contingut social de l'Àrea 
d'Educació de l'Ajuntament de Palma i de la identificació de reduccions 
pressupostàries són: 
 

 L'increment de pressupost de Benestar Social es produeix per la 
incorporació a l'Àrea de partides procedents d'altres regidories. Si es té 
en compte aquest fet, es podria parlar d'una reducció del 1,93%. 

 

 Es congelen les transferències per a ajudes econòmiques urgents. La 
partida de l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma per a 
aquestes ajudes és en 2012 de 3 milions d'euros, 300 € manco que en el 
pressupost prorrogat de 2010. 
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 La licitació del Servei d'Ajuda a Domicili no disposa de pressupost 
suficient per absorbir les llistes d'espera existents. 

 

 Es redueixen en un 55% els serveis lligats a l'activitat dels centres 
culturals i en un 50% el programa d'intervenció familiar en situació de 
risc. 

 

 Les subvencions solidàries i de cooperació al desenvolupament es 
redueixen en més del 80%. 

 

 També hi ha reduccions significatives en subvencions per a llibres de 
text, del 53%; per al programa d'inserció laboral de Discapacitats Palma 
segle XXI, del 44%, i del 24% per a actuacions d'acció social 
desenvolupades per entitats no lucratives. 
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5.4.- Resum dels pressupostos socials de les principals institucions 
 
Per tenir una idea més global de l'evolució dels pressupostos socials de les 
principals administracions de les Illes Balears, la taula 23 sintetitza les 
dotacions contemplades en els pressupostos del 2012 i del 2010 que més 
incidència tenen sobre l'atenció a persones en situació de vulnerabilitat, i que 
han estat seleccionades per les entitats d'EAPN-IB. 
 
 
Taula 23. Evolució de les dotacions de política social de les principals administracions de les 
Illes Balears 

   2012 2010 Variació 

Govern de 
les Illes 
Balears 

Conselleria de 
Salut, Família i 
Benestar Social 

DG Família, Benestar 
Social i Atenció a 
Persones en Situació 
Especial

24
 

94.857.706 94.804.241 53.465 
 

Conselleria de 
Presidència 

Integració social 
d'immigrants 

6.170.628 6.197.273 -26.645 
 

Conselleria 
d'Educació, 
Cultura i 
Universitats 

SOIB, programes 
específics per a 
col·lectius vulnerables 

6.125.569   
 

5.973.548 152.021 

Programes PISE i CAPI 525.000 1.681.000 -1.156.000 

Beques i ajuts 890.000 1.380.884 -490.884 

Consell de 
Mallorca 

Departament de 
Joventut i 
Igualtat 

Programes d'igualtat 
d'oportunitats 

79.796 1.323.003 -1.243.207 
 

Departament de 
Benestar Social 

Institut Mallorquí d'Afers 
Socials 

127.155.666 122.519.128 4.636.538 
 

Ajuntament 
de Palma 

Regidoria de 
Benestar Social 

Àrea de Benestar Social
25

 30.075.578 30.667.458 -591.880 

Total
26

 265.879.943 264.546.535 1.333.408 

 
 
La primera conclusió a que podem arribar és que en un context de reducció 
dels pressupostos no financers de les nostres institucions, globalment les 
partides destinades a protecció social es mantenen, fins i tot presenten un petit 
increment del 0,50%. Però aquest resultat global s'hauria de matissar en funció 
de l'evolució en el mateix període de la població en general i en risc de pobresa 
i exclusió en particular.  
 
L'anàlisi del detall de les partides destinades a política social que s'ha realitzat 
ajuda a interpretar aquesta evolució, i a identificar així les partides i conceptes 
que han experimentat increments i les que han patit reduccions. La taula 24 
mostra els capítols dels pressupostos de les principals institucions que 
desenvolupen polítiques socials que presenten increments significatius. 

                                                           
24

 Si tenim en compte l'increment de finançament de l'Estat i el pressupost executat prorrogat 
de 2010, podríem parlar d'una reducció que la manca de dades no permet quantificar. 
25

 Tenint en compte les partides que al pressupost anterior s'incorporaven a altres regidories, 
tal com es justifica al capítol 5.3. 
26

 Aquesta xifra global inclou duplicitats en despeses de transferències entre diferents 
institucions; les quals apareixen com a despesa a l'administració que la transfereix i a la que la 
rep per finançar els seus programes o serveis. És el cas de les transferències del Govern als 
Consells Insulars per a concertació de places residencials per a persones dependents o per a 
prestacions de Renda Mínima d'Inserció, les quals sumen en conjunt 41 milions d'euros. 
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Taula 24. Capítols dels pressupostos socials de les principals administracions que 
presenten increments significatius 

Direcció General de Família, Benestar Social 
i Atenció a Persones en Situació Especial 

4. Transferències corrents 6.905.075 

Institut Mallorquí d'Afers Socials 2. Despeses corrents en bens i 
serveis 

13.377.504 

Benestar Social, Ajuntament de Palma 1. Despeses de personal 1.391.107   

2. Despeses corrents en bens i 
serveis 

666.530   

 
 
En primer lloc, destaca l'increment en més de 13 milions d'euros de les 
despeses corrents en bens i serveis de l'IMAS. Això obeeix sobretot al 
programa de residències i centres de dia concertats per a la gent gran, que 
s'incrementa en més de 10 milions d'euros amb transferències procedents del 
Govern de les Illes Balears. 
 
També és notable l'increment en prop de 7 milions d'euros de les transferències 
corrents de la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a 
Persones en Situació Especial. En aquest cas el motiu és l'increment en més 
d'11 milions d'euros del programa de protecció i acció social, que correspon a 
transferències a consells i ajuntaments. El programa de protecció i acció social 
consta d'un conjunt d'actuacions encaminades a donar una resposta prioritària 
a dos sectors de la població: les persones amb discapacitats i les persones en 
situació de dependència.  
 
En conclusió, es produeixen increments notables en partides destinades al 
desenvolupament de la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i 
d'atenció a persones en situació de dependència, finançades amb càrrec a les 
aportacions de l'Estat, que s'han incrementat en 13 milions d'euros. 
 
Això no obstant, els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2012 retallen en 
283 milions d'euros la partida destinada als convenis amb les Comunitats 
Autònomes, que segons l'article 32.3 estableixen criteris de distribució tenint en 
compte la població dependent, la dispersió geogràfica, la insularitat i altres 
factors.  
 
Quant a les reduccions de pressupost, en apartats anteriors s'han identificat les 
reduccions significatives pels seus efectes sobre l'atenció a persones en 
situació de vulnerabilitat de les principals administracions de les Illes Balears, 
les quals es mostren de forma sintètica a la taula 25. 
 
 
Taula 25. Reduccions de pressupostos socials significatives identificades a les 
principals administracions de les Illes Balears 

 Reduccions significatives identificades 

Govern de les Illes Balears 6.003.778 

Consell de Mallorca 3.498.003 

Ajuntament de Palma 4.871.660 

Total 14.373.441 
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Finalment, a fi de valorar l'impacte social d'aquestes reduccions de 
pressupostos, s'identifiquen els seus efectes sobre els diferents factors de 
vulnerabilitat que presenta la població en risc d'exclusió social.  
 
El fenomen de l'exclusió social és multidimensional, va més enllà de la pobresa 
econòmica o de la manca d'ingressos, i inclou aspectes laborals, formatius, 
sociosanitaris, residencials, relacionals i de ciutadania i participació. Els factors 
de vulnerabilitat sorgeixen de la definició dels quatre objectius dels plans 
d'acció per a inclusió social27, per a l'avaluació dels quals s'estableixen els 
factors que es mostren al quadre 6: 
 
 
Quadre 6. Objectius d'inclusió social i factors a avaluar 

Objectius d'inclusió social Factors a avaluar 

Participació en l'ocupació i accés als 
recursos, drets, bens i serveis 

Accés a l'ocupació de qualitat 

Accés a una protecció social adequada 

Renda  

Habitatge 

Salut 

Educació 

Prevenció del risc d'exclusió Accés a noves tecnologies 

Prevenció de l'exclusió de persones amb discapacitat 

Endeutament 

Solidaritat familiar 

Ajuda als grups més vulnerables Risc de pobresa persistent 

Promoció de la integració 

Accions en la infància 

Àrees marcades per l'exclusió 

Mobilització dels agents socials Participació i capacitat d'expressió 

 
 
Classificar els impactes de les reduccions pressupostàries de política social 
identificades segons els factors de vulnerabilitat sobre els quals incideixen 
permet  mostrar les situacions d'exclusió social que es poden agreujar a causa 
d'aquestes reduccions de pressupost, tal com es fa al quadre 5. 
 
La conclusió és que a causa de les reduccions de partides de pressupostos 
socials i de la consegüent reducció d'ajuts, programes i serveis, hi haurà un 
increment de persones en situació de vulnerabilitat i més situacions de 
vulnerabilitat en les persones en risc d'exclusió social. 
 
Es posa de manifest així que si no es reforcen els mecanismes de protecció 
social existeix el risc de pèrdua de cohesió social o crack social, amb un 
increment de les desigualtats socials. Així ho ha expressat per exemple la 
Plataforma del Tercer Sector28.  

                                                           
27

 L'exclusió social a Mallorca, estudi sobre col·lectius vulnerables. Informe sobre el qüestionari 
a col·lectius en risc d'exclusió. EAPN-IB, 2007. 
28

 Declaracions a Europa Press de Luciano Poyato, President de la Plataforma del Tercer 
Sector, amb motiu de la publicació de les dades de l'Enquesta de Població Activa, 30-01-2012.  
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Quadre 7. Impacte de les reduccions pressupostàries de política social sobre els factors de vulnerabilitat 
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Quadre 7. Impacte de les reduccions pressupostàries de política social sobre els factors de vulnerabilitat 
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6.- CONCLUSIONS GENERALS I PROPOSTES 
 
 
Les conclusions de l'informe tenen en compte el context actual de crisi i de 
reducció de la despesa pública social, l'anàlisi dels pressupostos socials de les 
principals administracions públiques de les Illes Balears i la identificació de 
reduccions de partides significatives de política social, i la valoració de l'impacte 
d'aquestes reduccions pressupostàries sobre els col·lectius vulnerables. 
Finalment, es realitza una demanda i s'adquireix un compromís en relació als 
pressupostos socials de les nostres institucions.  
 
Context de crisi i de reducció de  la despesa pública social 
 

 La reducció dels pressupostos de benestar social de les administracions 
públiques a causa de les mesures d'austeritat coincideix amb un 
increment del risc de pobresa i exclusió i un deteriorament de les 
condicions socials provocades per la crisi. 

 Aquesta paradoxa es presenta com a inevitable malgrat que siguin fets 
constatats que a Espanya existeix un dèficit en inversió social en relació 
a la mitjana europea i que els serveis socials no són determinants dels 
dèficits de les Comunitats Autònomes.  

 El desenvolupament dels serveis socials no només és un factor decisiu 
per protegir els sectors més afectats per la crisi, sinó que també pot ser 
un potent motor de creació de riquesa i ocupació, generant importants 
retorns econòmics per a les administracions i la societat. Per cada milió 
d'euros invertits en serveis socials es generen entre 25 i 30 llocs de feina 
estables i es produeix una taxa de retorn a la societat de prop del 40%. 

 
Pressupostos socials de les principals administracions de les Illes 
Balears 
 
Conclusions globals: 
 

 En un context de reducció dels pressupostos no financers de les nostres 
institucions, globalment les partides destinades a protecció social es 
mantenen, amb partides i conceptes que experimenten importants 
increments i altres que pateixen reduccions significatives. 

 El manteniment global dels pressupostos socials és insuficient en un 
context d'increment de les necessitats i demandes i de dèficit històric 
d'inversions en serveis socials a les Illes Balears. 

 Es produeixen increments notables en partides destinades al 
desenvolupament de la Llei de dependència, especialment en 
residències i altres equipaments assistencials, però sense repercutir tot 
l'increment del finançament estatal per a aquesta finalitat. 

 Hi ha partides dels pressupostos socials molt significatives perquè 
suposen ajudes directes a persones en situació de vulnerabilitat que es 
congelen malgrat l'increment de necessitats, com és el cas de la 
prestació de Renda Mínima d'Inserció del Consell de Mallorca i les 
ajudes econòmiques urgents de l'Àrea de Benestar Social de 
l'Ajuntament de Palma. 
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 S'han identificat reduccions pressupostàries significatives de política 
social per un import de 14.373.441 €; dels quals 6.003.778 € 
corresponen al Govern de les Illes Balears, 3.498.003 € al Consell de 
Mallorca i 4.871.660 € a l'Ajuntament de Palma.  

 Les reduccions identificades afecten a partides del capítol 2 dels 
pressupostos, destinades a prestació de serveis, i del capítol 4, que 
inclouen ajudes directes a persones en situació de vulnerabilitat i 
programes d'atenció directa gestionats per entitats no lucratives del 
Tercer Sector Social. 

 
Govern de les Illes Balears: 
 

 La llei de pressupostos suspèn durant 18 mesos drets reconeguts en la 
Cartera de Serveis derivada de la Llei de serveis socials de les Illes 
Balears. 

 Tot i que es manté el pressupost de la Direcció General de Família, 
Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial, no es 
repercuteix en el seu pressupost tot l'increment del finançament de 
l'Estat per a la dependència, i algunes partides són inferiors al 
pressupost executat anterior. És el cas de les transferències als Consells 
del programa de Renda Mínima d'Inserció, els ajuts d'emergència i les 
subvencions a xarxes d'entitats socials. 

 Es redueixen les subvencions a entitats no lucratives per prestar serveis 
d'oci a persones amb discapacitat, per a actuacions d'integració amb 
joves majors d'edat que han estat sotmesos a tutela administrativa, per a 
actuacions de foment de la integració social d'immigrants i per als 
programes socioeducatius PISE i CAPI. 

 Es suprimeixen les transferències del SOIB a ajuntaments per a 
contractació de persones desocupades en projectes d'interès general. 

 Es redueix la partida de beques per a llibres de text i subvencions per a 
menjadors i transport escolar. 

 La reducció d'inversions afectarà a la construcció de centres de dia. 
 

Consell de Mallorca: 
 

 El pressupost de l'IMAS s'incrementa en una quantia inferior a les 
transferències del Govern per a equipaments assistencials per a la gent 
gran, i queda per davall del pressupost executat en 2011. També es 
redueixen les aportacions del Consell a l'IMAS. 

 Les reduccions de pressupostos socials més significatives afecten al 
programa d'igualtat d'oportunitats, a les transferències al Fons Mallorquí 
de Solidaritat i Cooperació, a les transferències a ajuntaments per a la 
xarxa de serveis socials i a la licitació de serveis de formació per a 
persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI).  

 S'eliminen subvencions a entitats no lucratives per a projectes de serveis 
socials. 

 Es congela la partida destinada a la prestació d'RMI. 

 Es tanca la Llar Sa Pedra Viva, del Departament de Menors. 
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Ajuntament de Palma: 
 

 Els pressupostos de Benestar Social s'incrementen per la incorporació 
de programes procedents d'altres regidories.  

 Es redueixen les subvencions solidàries i de cooperació, per al projecte 
d'inserció de persones amb discapacitat Palma segle XXI, per a 
actuacions d'entitats d'interès social i per a adquisició de llibres de text. 

 Es  congelen els ajuts d'emergència. 

 La licitació del Servei d'Ajuda a Domicili no disposa de pressupost 
suficient per absorbir les llistes d'espera existents. 

 Es redueixen de forma notable els serveis lligats a l'activitat dels centres 
culturals i el programa d'intervenció familiar en situació de risc. 

 
Impactes de les reduccions de pressupost sobre els col·lectius 
vulnerables 
 

 Les reduccions de partides pressupostàries de política social afecten als 
diferents col·lectius en situació de vulnerabilitat: menors i joves, majors, 
persones amb discapacitat, immigrants, dones, persones en risc 
d'exclusió social..., així com a un ampli ventall de programes i serveis, la 
disponibilitat del quals es veu afectada. 

 En conseqüència, aquestes reduccions pressupostàries poden provocar 
un increment de persones en situació de vulnerabilitat i més situacions 
de vulnerabilitat en les persones en risc d'exclusió social, amb el risc de 
pèrdua de cohesió social o crack social que es pot provocar per aquest 
increment de les desigualtats. 

 
Una demanda...  

 La Xarxa per a la Inclusió Social, EAPN Illes Balears reclama com a 
exercici de responsabilitat a totes les administracions dotacions 
pressupostàries per a polítiques socials que estiguin a l'alçada dels 
reptes actuals. Això hauria de suposar mantenir els programes i serveis 
afectats per reduccions de pressuposts i completar el desplegament de 
la Llei de dependència sense paralitzacions. 

 
...I un compromís 

 La Xarxa per a la Inclusió Social, EAPN Illes Balears adopta el 
compromís de donar continuïtat a la tasca d'anàlisi, valoració i incidència 
pública en relació als pressupostos socials de les nostres institucions, 
prestant especial a la seva execució, a fi de complir amb la seva missió 
en favor dels col·lectius en situació de vulnerabilitat. 
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3.- Agraïments 
 
La Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears, per avançar en l'objectiu per a 2012 
d'incidir en les polítiques socials i els seus pressupostos, començant per l'anàlisi i valoració dels 
pressupostos socials de les principals institucions, s'ha dirigit als diferents grups polítics amb 
representació institucional i a diferents experts per demanar la seva col·laboració i poder 
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disposar dels seus anàlisis dels pressupostos per a 2012 del Govern de les Illes Balears, el 
Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma. Una vegada finalitzat l'informe EAPN-IB té la 
intenció de fer un retorn de la seva pròpia valoració, motiu pel qual es demanaran noves 
reunions amb els principals grups polítics de les nostres institucions.  
 
Per això, volem agrair la participació de totes les persones que amb les seves aportacions han 
contribuït a millorar el contingut de l'informe, especialment a Antoni Costa, Director General de 
Pressuposts del Govern de les Illes Balears; Teresa Suárez, ex gerent de l’IMAS, Joan Ignasi 
Vadell, ex director econòmic de l’IMAS i Carme Tarrafeta, del PSIB-PSOE; Josefina Santigo, ex 
Consellera d’Afers Socials del Govern de les Illes Balears i Pau Vílchez, de IniciativaVerds; 
Llúcia Carreras, ex directora de la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma 
d’Esquerra Unida; i Pere Albertí, economista. 
 
 
4.- Annex de taules (document apart) 
 
Taula 4 Pressupost per programa i capítols de la Direcció General de Família, Benestar 

Social i Atenció a Persones en Situació Especial 
Taula 14 Distribució del pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per Departaments i 

capítols 
Quadre 3 Residències i equipaments assistencials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
Taula 16 Pressupost per programa i capítols del Departament d'Inclusió Social de l'IMAS 
Taula 21 Aplicacions dels capítols 2 i 4 de l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de 

Palma 

 


