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PRESSUPOST DE L’INSTITUT MALLORQUÍ 
D'AFERS SOCIALS DE CARA A L’ANY 2018 

 
 
Dades generals: 
 
El pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), per al 2018 és el 
més alt en la història dels Serveis Socials del Consell de Mallorca, i 
ascendeix a 196.415.054,85 euros, el que suposa un increment de 19,5 
milions respecte a 2017 (un 11,03%) i un augment de més de 52 milions 
respecte del primer pressupost de la legislatura (2015) que corresponia a  
144.098.528,40 euros. 
 
La principal aportació d'ingressos de l'IMAS correspon a l'aportació del Consell 
de Mallorca (mitjançant transferències corrents) i ascendeix a 181.639.033,78 
euros. La resta correspon a transferències mitjançant convenis de col·laboració 
amb el Govern balear pel finançament específic de programes o serveis (RMI, 
SSCB, Drogodependències, etc.), ingressos patrimonials i actius financers. 
 
 
Evolució del pressupost de l'IMAS (2015-2017): 
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El gràfic anterior mostra l'evolució del pressupost des del començament de la 
legislatura, el 2015, fins el darrer pressupost de l’actual equip de govern. Com 
es pot observar, hi ha hagut una tendència clarament a l'alça, que es veu 
reflectida en un increment de més del 7% el primer any (pressupost 2015) i de 
quasi un 14% el segon any (pressupost 2016). 
 
Aquesta tendència continuà en els pressuposts de 2017, amb un augment del 
13,82% i es manté de cara als pressuposts per al 2018 amb un nou increment 
de l'11%. 
 
 
Comparativa 2017-2018 per àrees: 

 
 

Àrea 2017 2018 

Gerència 9.101.282,15€ 9.599.462,68€ 

Atenció a la Dependència 62.114.640,28€ 67.800.330,35€ 

Menors i Família 32.368.062,05€ 33.698.158,97€ 

Inclusió Social 29.542.617,99€ 33.260.288,67€ 

Persones amb 
Discapacitat 

43.776.470,03€ 52.096.814,18€ 

Total 176.903.072,5€ 196.415.054,85€ 
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Atenció a la Dependència: 
 
L'àrea d'Atenció a la Dependència és una de les que registra un major augment 
de pressupost amb un increment de 5,7 milions d’euros respecte el pressupost 
de l’any 2017.  
 
Aquest augment pressupostari és destinarà, majoritàriament, a la creació de 
noves infraestructures i serveis o a la reforma i ampliació de les ja existents. 
D'aquesta manera, 1 milió anirà destinat a la reforma de la residència Miquel 
Mir d'Inca. Així mateix es destinaran altres 2,5 milions d’euros al pla de 
manteniment i reforma de les residències i llars pròpies, i 2 milions a la 
construcció de dos nous centres residencials per a persones dependents. 
 
A més, des d'aquesta direcció insular s'assumiran també les competències 
transferides des del Govern. En aquest sentit, l'IMAS passarà a gestionar la 
residència Oms/Sant Miquel de Palma; els centres de dia de Son Perxana 
(Vilafranca) i Can Clar (Llucmajor), i els centres de foment de l'autonomia de 
Son Bru (Puigpunyent) i Can Real (Petra). A més, la Direcció Insular d'Atenció 
a la Dependència s'encarregarà també de la gestió de més de 800 places 
d'atenció a la gent gran dependent, concertades amb residències privades. 
 
 
Menors i Família: 
 
El pressupost de la Direcció Insular de Menors i Família previst per al 2018 
registra un augment de 1,3 milions d’euros respecte el pressupost de l'any 
anterior. En aquest cas les principals inversions es contemplen en la millora 
d'infraestructures. Així, està prevista la construcció d'un nou centre de visites 
per a menors i famílies (annex a la seu de l'IMAS) el qual tendrà un cost d'1,1 
milions. 
 
D'altra banda es posaran en marxa dos nous serveis: un programa de 
prevenció de la violència filioparental, i un servei especialitzat per a infants amb 
problemes greus de conducta. En aquest cas la dotació per aquests programes 
de prevenció i preservació familiar ascendeix a 0,9 milions. 
 
 
Inclusió Social: 
 
Aquesta àrea registra també un augment de 3,7 milions d'euros, que es 
destinaran, principalment a donar suport als serveis socials municipals i a 
millorar i ampliar alguns serveis de la xarxa dirigits a les persones amb 
problemàtica o risc d'exclusió social. Pel que fa al suport als municipis, 
s'incrementarà en 1,1 milions el conveni per al finançament dels Serveis 
Socials Comunitaris Bàsics  i les Ajudes d'Urgent Necessitat (UGN).  
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Amb l'objectiu d'oferir uns serveis més propers a les persones, la partida 
destinada a serveis assistencials s'ha vist incrementada en 1,5 milions d’euros, 
amb la qual cosa des d'aquesta direcció insular es posaran en marxa una sèrie 
de nous serveis d'acompanyament i habitatge per a persones i famílies en risc 
(Housing First i Housing Led) i es crearan nous serveis de primera acollida; 
d'intervenció i acompanyament per a persones de la xarxa d'inclusió amb 
problemàtica de salut mental; per a població amb problemes de toxicomania i 
un nou servei ocupacional. 
 
 
Persones amb Discapacitat: 
 
Pel que fa a l'àrea de Persones amb Discapacitat, aquesta és la que registra un 
major increment, ja que veurà el seu pressupost augmentat en 8,3 milions. 
 
D'aquesta manera, la xarxa de serveis per a persones amb discapacitat 
creixerà en 771 places. En aquest sentit es destinaran 7,5 milions a l'augment 
de places per a persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament 
(441 noves places i 225 transferides), i  s'incrementarà en 25 el nombre de 
places del servei d'atenció integral per a persones amb discapacitat auditiva 
amb una dotació prevista de 100.000 euros. 
 
Així mateix, la xarxa de promoció de l'autonomia per a persones amb 
discapacitat física creixerà en 80 places (30 noves i altres 50 transferides) i es 
crearà una nova xarxa de promoció de l'autonomia específicament per a 
persones amb discapacitat per diagnòstic de salut mental, amb 65 places i 
dotada amb 300.000 euros.  
 
 
Gerència: 
 
Pel que fa a l'àrea de gerència de l'IMAS, aquesta també experimentarà un 
augment pressupostari de 0,5 milions, el qual es concretarà en un increment de 
capital humà per incorporació de nous centres i serveis traspassats des del  
Govern, així com un augment del 14% del capítol I (àrea de personal). 
 
D'altra banda, des d'aquesta àrea es realitzarà una inversió en equips 
informàtics i de suport tecnològic, amb una dotació prevista de 175.000 euros. 


