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TAULA DE SIGLES I ABREVIATURES
art. Article
AGE Administració General de l'Estat
ATIB Agència Tributària de les Illes Balears
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BEP Bases d'execució del pressupost
BOE Butlletí Oficial de l'Estat
BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears
CAIB Comunitat Autònoma de les Illes Balears
cap. Capítol
c/t Curt termini
CPV Common Procurement
contractes públics)

Vocabulary

(vocabulari

comú

de

DA Disposició addicional
DOUE Diari Oficial de la Unió Europea
EHA Economia i Hisenda
EBAR Estació de bombeig d'aigües residuals
EDAR Estació depuradora d'aigües residuals
IAE Impost d'activitats econòmiques
IBI Impost de béns immobles
IBSALUT Servei de Salut
ICIO Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
INCL Instrucció del model normal de comptabilitat local
IVA Impost sobre el valor afegit
IVTM Impost sobre vehicles de tracció mecànica
IIVTNU Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana
LBRL Llei de bases de règim local
LCSP Llei de contractes del sector públic
LGS Llei general de subvencions
LRJPAC Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú
núm. Número
n.p. No pertoca
PCAP Plecs de prescripcions administratives particulars
3

Informe del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici 2014

PIOS Pla insular d'obres i serveis
PPT Plecs de prescripcions tècniques
PSF Pla de Sanejament Financer
RGC Reglament general de contractes
RGS Reglament general de subvencions
RD Reial decret
RDL Reial decret llei
RDLEG Reial decret legislatiu
SA Societat anònima
SCIB Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
s.d. Sense dades
SEC Sistema Europeu de Comptes Nacional i Regionals
TRLCAP Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques
TRLCSP Text refós de la Llei de contractes del sector públic
TRLSC Text refós de la Llei de societats de capital
TRLRHL Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
TRSU Taxa de residus sòlids urbans
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I.

INTRODUCCIÓ

1. PRESENTACIÓ
Els articles 82 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears i 1 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, estableixen que aquest és l'òrgan al qual
correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector
públic de les Illes Balears.
L'article 12 de la Llei 4/2004 especifica que el resultat de la fiscalització s'ha d'exposar
mitjançant informes o memòries, que s'han d'elevar al Parlament i publicar en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, i també fa referència al seu contingut fonamental.
En compliment d'aquesta funció i del que disposen els articles 7.b de l'esmentada Llei i 18.2.b
del seu Reglament, la Sindicatura emet un informe agregat dels comptes generals de cada
exercici de les corporacions locals. Es tracta d'una revisió limitada, a fi de mostrar les xifres
agregades del conjunt de les corporacions locals i d'exposar les observacions i les incidències
que s'han detectat en els diversos documents que integren els comptes.
La gestió econòmica, financera i comptable de cada una de les entitats locals pot ser objecte
d'un informe de fiscalització concret, d'acord amb el programa anual d'actuacions.
En aquest sentit, els programes d'actuacions per als anys 2011-2016 preveuen la fiscalització
del compte general dels ajuntaments amb una població superior a 20.000 habitants, a fi de
conèixer-ne l'activitat econòmica financera. Aquests informes s'han de referir també a les seves
entitats dependents. S'ha seleccionat l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca que és l’únic dels
ajuntaments de més població que l'SCIB no havia fiscalitzat amb anterioritat.
Amb aquesta finalitat i d'acord amb les competències reconegudes en la Llei 4/2004, l'SCIB
emet aquest Informe del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
corresponent a l'exercici 2014, d'acord amb les Directrius tècniques que per a aquest Informe
va aprovar el Consell de l'SCIB l'11 de març de 2016.
D'acord amb els articles 27 i 18 del Reglament de la Sindicatura, es tracta d'una fiscalització de
caràcter general, no necessàriament anual.
La Sindicatura ha elaborat els annexos amb les dades comptables que ha aportat l'entitat
fiscalitzada. Els estats que s'hi 'inclouen són, excepte que s'indiqui el contrari, el resultat de
l'anàlisi de la fiscalització, coincident o no amb les dades comptables.
Les unitats monetàries de les xifres de l'Informe (excepte en els casos en què s'especifica el
contrari) s'expressen en milers d'euros. En aquest sentit s'ha treballat, internament, amb les
xifres originals amb euros i cèntims d'euro, i s'ha emprat per a la seva presentació l'esmentada
unitat de milers d'euros amb el format de visualització de zero decimals, tot conservant la
totalitat de les xifres. La coherència interna és absoluta, tot i que, si només es consideren les
xifres que figuren en l'Informe, apareixen, en alguns casos, diferències degudes al format de
visualització de les dades.
El treball de camp ha estat realitzat entre els mesos d'abril de 2016 i maig de 2017 per dos
auditors de l'Àrea d'Auditoria d'Ajuntaments i Entitats Locals.
Cal agrair al personal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, especialment als serveis
econòmics, la col·laboració prestada per elaborar aquest Informe.
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2. OBJECTIUS
Els objectius d'aquesta fiscalització són els següents:


Verificar si els comptes mostren adequadament la situació econòmica, financera i
patrimonial, així com la liquidació dels pressuposts de despeses i ingressos, d'acord
amb els principis comptables públics.



Establir el grau de compliment de les disposicions legals i reglamentàries que són
aplicables a la gestió dels fons públics.



Determinar si el Compte general està integrat pels comptes anuals exigits per la
normativa, si s'ajusten als models establerts i si contenen tota la documentació exigida.



Analitzar l'activitat subvencionadora i la contractació (tant dels contractes adjudicats
com dels executats durant l'exercici 2014).

3. ABAST DEL TREBALL I LIMITACIONS
A.

ÀMBIT SUBJECTIU

L'àmbit subjectiu que abasta aquest Informe és l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i les
seves entitats dependents i vinculades. Aquest conjunt d'entitats es representa gràficament en
el quadre següent:
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Les entitats afectades per la fiscalització d'aquest Informe són les següents:


L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (Administració general)



Organismes autònoms:
o Patronat de l'Hospital Municipal
o Patronat Municipal d'Escoles Infantils



Consorci dependent:
o Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella



Fundació dependent:
o Fundació Ciutadella Cultura



Entitats vinculades:
o Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA (SILME)
o Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears
o Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de
Menorca
o Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca
o Fons Menorquí de Cooperació
o Fundació Enciclopèdia de Menorca

Tot i formar part de l'àmbit subjectiu de l'Informe, no s'han analitzat les entitats següents:
Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears, Consorci per a la Protecció de la Legalitat
Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca, Fons Menorquí de Cooperació i Fundació
Enciclopèdia de Menorca, perquè, encara que l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca n'és
membre, durant l'exercici 2014 no hi ha efectuat aportacions econòmiques ni hi ha tingut cap
relació econòmica significativa, excepte pel que fa a una transferència de 544 milers d'euros al
Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears, per la càrrega financera de l'endeutament a
càrrec de l'Ajuntament corresponent al Consorci Pla Mirall de Ciutadella (dissolt per acord de la
seva Junta Rectora, de 4 de desembre de 2012, i integrat en el Consorci d'Infraestructures de
les Illes Balears, creat per acord del Consell de Govern de 21 de setembre de 2012), i a una
aportació de 3 milers d'euros al Fons Menorquí de Cooperació.
L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca també participa en una societat supramunicipal, que no
s'ha inclòs en l'àmbit subjectiu de l'Informe, el Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA. Les
obligacions reconegudes per l'Ajuntament durant l'exercici 2014 a favor d'aquesta societat han
estat per un import de 155 milers d'euros i, d'acord amb els registres comptables de
l'Ajuntament, al tancament de l'exercici, no hi ha cap saldo pendent de pagament a la societat.
L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca també participa en un consorci supramunicipal, que
tampoc no s'ha inclòs en l'àmbit subjectiu de l'Informe, el Consorci de Residus Urbans i Energia
de Menorca. Les obligacions reconegudes per l'Ajuntament durant l'exercici 2014 a favor
d'aquest Consorci han estat per un import de 324 milers d'euros i, d'acord amb els registres
comptables de l'Ajuntament, al tancament de l'exercici, no hi ha cap saldo pendent de
pagament al Consorci.
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B.

ABAST DEL TREBALL I LIMITACIONS

Abast del treball
L'abast de la fiscalització ha estat el Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
corresponents a l'exercici 2014 i els comptes anuals de les entitats dependents que no formen
part d'aquest Compte general, que, per tant, comprèn els comptes anuals següents:


Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca que està format per:
o Comptes anuals de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes
autònoms, que comprenen per a cada entitat els documents següents: balanç,
compte del resultat econòmic patrimonial, estat de liquidació del pressupost i
memòria.
o Documentació addicional: actes d'arqueig i notes o certificats de les entitats
bancàries.



Comptes anuals de la Fundació, que comprenen els documents següents: balanç de
situació, compte de resultats i memòria.



Comptes anuals del Consorci, que comprenen els documents següents: balanç, compte
del resultat econòmic patrimonial, estat de liquidació del pressupost i memòria.

El règim comptable aplicat per l'Ajuntament, els organismes autònoms i el Consorci està regulat
per la Instrucció de comptabilitat per a l'Administració local, mentre que la Fundació aplica el
règim comptable previst en la normativa d'entitats sense finalitats de lucre.
El treball s'ha realitzat d'acord amb els principis i les normes d'auditoria del sector públic
aprovats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat i
s'han dut a terme totes les proves selectives o els procediments tècnics considerats necessaris,
d'acord amb les circumstàncies i els objectius del treball abans esmentats. En aquests
procediments s'ha utilitzat la tècnica del mostreig o revisió selectiva d'aplicacions
pressupostàries o d'operacions concretes.
A l'Administració general de l'Ajuntament i als organismes autònoms el treball ha consistit en la
revisió del contingut i la coherència del Compte general retut, de la documentació tramesa en la
fase de fiscalització i dels procediments administratius bàsics aplicats. També s'han analitzat
els aspectes fonamentals d'organització, comptabilitat i control intern, especialment pel que fa a
l'execució del pressupost.
Com a resultat del treball realitzat, l'Informe inclou l'opinió de l'SCIB sobre si els comptes
anuals de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca presenten la informació d'acord amb el marc
normatiu d'informació financera i l'altra legislació que li és aplicable.
Tot i que no forma part de l'opinió de l'Informe, de les entitats dependents s'exposen, si escau,
les incidències detectades en la realització del treball de fiscalització. Així mateix, s'inclou com
a annex una fitxa amb les dades patrimonials de cada entitat dependent que forma part de
l'àmbit subjectiu de l'Informe.
La revisió de les subvencions i la contractació, i la conclusió respectiva del compliment de la
legalitat s'han realitzat únicament sobre els expedients fiscalitzats seleccionats amb l'aplicació
de tècniques de mostreig, segons els criteris i amb els percentatges de cobertura indicats en
els subapartats C dels apartats VI i VII, respectivament.
L'univers de les subvencions analitzades inclou tant les línies de subvenció vigents que han
derivat en obligacions reconegudes durant l'exercici 2014 com les concedides de forma directa
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durant el període fiscalitzat. Per a totes, l'àmbit temporal de la fiscalització de les línies i dels
expedients dels beneficiaris seleccionats n'abasta la normativa reguladora, la concessió, la
justificació i el pagament.
L'univers dels contractes analitzats inclou tant els adjudicats durant l'exercici 2014 com els
adjudicats en exercicis anteriors executats parcialment dins l'exercici 2014. Per a tots, l'àmbit
temporal de la fiscalització dels contractes seleccionats n'abasta des de la preparació i
l'adjudicació fins a l'execució, inclosos els exercicis posteriors a 2014.
Limitacions de l'abast
Les limitacions de l'abast que s'han produït en la realització de la fiscalització i que afecten
l'opinió són les que es detallen en l'apartat II. Opinió i conclusions.

4. RENDICIÓ DE COMPTES
L'Ajuntament va aprovar definitivament el Compte general de l'exercici 2014 el 19 de novembre
de 2015, i el va retre el 20 de novembre de 2015, en tots dos casos fora del termini establert
legalment.
El Compte general de l'Ajuntament està integrat pels comptes de la mateixa entitat i els dels
dos organismes autònoms de l'Ajuntament (art. 209 del TRLRHL i regla 97 de la INCL).
Els comptes anuals del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella,
corresponents a l'exercici 2014, han estat retuts a la Sindicatura de Comptes de forma
independent sense informe d'auditoria independent. Aquests comptes es varen aprovar
definitivament el 20 de juliol de 2017, i els varen retre el 25 de setembre de 2017, en tots dos
casos fora del termini establert legalment.
Els comptes anuals de la Fundació Ciutadella Cultura corresponents a l'exercici 2014, a l'hora
de realització del treball de fiscalització, no han estat retuts a la Sindicatura de Comptes.

Incidències:
- El Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, corresponent a l'exercici 2014,
es va aprovar definitivament i es va retre a la Sindicatura de Comptes, en tots dos casos, fora
del termini legalment establert, fets que suposen un incompliment de l'art. 212 del TRLRHL i de
l'art. 11.2 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
respectivament.
- Els comptes anuals del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella,
corresponent a l'exercici 2014, es varen aprovar definitivament i es varen retre a la Sindicatura
de Comptes, en tots dos casos, fora del termini legalment establert, fets que suposen un
incompliment de l'art. 212 del TRLRHL i de l'art. 11.2 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, respectivament.
- Els comptes anuals de la Fundació Ciutadella Cultura corresponents a l'exercici 2014 no han
estat retuts a la Sindicatura de Comptes, fet que suposa un incompliment de l'art. 11.3 de la Llei
4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.
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RECOMANACIONS
- Aprovar i retre el Compte general de l'Ajuntament dins els terminis legalment
establerts.
- Retre a la Sindicatura de Comptes, en els terminis legalment establerts, els comptes
anuals de les entitats dependents de l'Ajuntament que no estiguin integrats en el seu
Compte general.

5. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS
El resultat de les actuacions es va comunicar a la batlesa, així com a les persones que varen
ocupar aquest càrrec durant l'exercici fiscalitzat i durant els exercicis anteriors afectats per
aquesta fiscalització, perquè hi poguessin formular les al·legacions i presentar els documents i
els justificants que considerassin adients, de conformitat amb el que disposa l’article 30 del
Reglament de règim interior de l’SCIB.
L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i la persona que va ocupar el càrrec de batle en el
període 1999-2003, afectat per aquesta fiscalització, varen presentar al·legacions, dia 5 d'abril i
dia 4 d'abril de 2019, respectivament, que consten com a annex d'aquest Informe.
Les al·legacions han estat analitzades i avaluades, i s’ha suprimit o modificat el text de l'Informe
quan la Sindicatura n'ha acceptat el contingut. Quan no s'ha alterat l'Informe ni s'ha emès
opinió sobre el contingut de les al·legacions, és que aquestes o són explicacions que confirmen
els fets i les valoracions exposats, o no s'han justificat de forma adequada els criteris o les
afirmacions mantingudes en l'al·legació, o es tracta de supòsits en què es manifesta la voluntat
d'esmenar la deficiència en el futur.

Annex I:
Quadre núm. I.1. Marc normatiu de l'exercici 2014
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II. OPINIÓ I CONCLUSIONS
1. OPINIÓ FINANCERA I DE LEGALITAT RESPECTE DELS
COMPTES ANUALS
Paràgraf de l'abast de la fiscalització
La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha fiscalitzat els comptes anuals de l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, que comprenen el balanç, el compte del resultat econòmic
patrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici anual
acabat el 31 de desembre de 2014. El Compte general format per la Intervenció de
l'Ajuntament, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que li és aplicable, s'ha retut
a la Sindicatura de Comptes, una vegada aprovat pel Ple de la corporació. Excepte per les
limitacions esmentades en els paràgrafs 1-10 següents, el treball de fiscalització s'ha realitzat
d'acord amb els principis i les normes d'auditoria del sector públic i s'han duit a terme totes les
proves selectives o els procediments tècnics considerats necessaris, d'acord amb els objectius i
l'abast del treball indicat en l'apartat anterior I.3.B. Abast del treball i limitacions.
Limitacions de l'abast que afecten l'opinió
Les limitacions de l'abast que s'han produït en la realització de la fiscalització que condicionen
l'opinió financera d'aquest Informe són les següents:
1. L'Ajuntament no disposa d'un inventari valorat de béns i drets, tal com estableix la regla 16
de la INCL, que, d'acord amb la legislació patrimonial, detalli de forma concreta els diversos
elements que té comptabilitzats a l'immobilitzat. No s'han pogut dur a terme, per tant, les
comprovacions oportunes sobre la composició i la quantificació de l'immobilitzat no financer
inicial de l'exercici 2014, així com del saldo que presenta l'epígraf de patrimoni.
2. L'Ajuntament no ha aportat la documentació justificativa de les altes i les baixes per ajusts i
reclassificacions de l'immobilitzat no financer, per això no ha estat possible verificar-ne la
raonabilitat.
3. L'Ajuntament no comptabilitza cap element com a immobilitzat immaterial, tot i que com a
mínim disposa d'aplicacions informàtiques.
4. Per la falta d'un inventari actualitzat no s'ha pogut realitzar una estimació de l'import
corresponent a l'amortització acumulada al tancament de l'exercici 2013, 23.368 milers d'euros,
ni de la dotació corresponent a exercici 2014, 1.258 milers d'euros.
5. No s'han rebut les respostes a la circularització, respecte dels saldos dels comptes i de les
operacions vigents, de les entitats financeres següents amb les quals opera l'Ajuntament:
Banco de Santander i Dexia Sabadell.
6. El Compte general de l'exercici 2013 de l'Ajuntament, a l'estat del deute de la memòria,
reflecteix un saldo inferior en 752 milers d'euros al saldo inicial de l'estat del deute de la
memòria l'exercici 2014. En el Compte general no consta cap explicació d'aquesta diferència.
7. L'Ajuntament no registra, al tancament de l'exercici, les despeses pendents d'imputar al
pressupost, en el compte «413. Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost», per
les obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts que no s'han aplicat
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al pressupost, quan era procedent aquesta aplicació. Malgrat que durant els exercicis 2014,
2015 i 2016 s'han dut a terme reconeixements extrajudicials de crèdits i, a més, amb l'anàlisi de
saldos de proveïdors s'ha detectat l'existència de factures no comptabilitzades quan n'era
procedent l'aplicació al pressupost. No ha estat possible quantificar l'import que hauria de
figurar, al tancament de l'exercici 2014, en el compte «413. Creditors per operacions pendents
d'aplicar al pressupost», si bé, com a mínim, s'hi hauria d'haver comptabilitzat l'import dels
expedients de reconeixement extrajudicial aprovats a l'exercici 2015, per un import de 1.842
milers d'euros.
8. L'Ajuntament no porta un correcte seguiment i control comptable dels romanents de crèdit
per a la seva possible incorporació als crèdits de l'exercici següent, segons el que disposa la
regla 37 de la INCL. Es realitza un càlcul dels romanents de crèdit inicials compromesos i no
compromesos, i finalment tots es qualifiquen d'incorporables sense que constin adequadament
justificades les condicions previstes en l'art. 182 del TRLRHL, que resulten excepcions a la
norma general que regula l'art. 175 del TRLRHL, en el qual s'estableix l'anul·lació de ple dret a
la data de tancament de l'exercici dels crèdits no afectats al compliment d'obligacions
reconegudes.
9. L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca no informa en la memòria del Compte general de les
desviacions de finançament afectat. En els registres extracomptables de despeses amb
finançament afectat aportats per l'Ajuntament no es realitza el càlcul correcte de les
desviacions de finançament, ni el seguiment correcte de les despeses amb finançament afectat
i, per això, amb la informació disponible, l'SCIB no ha pogut verificar la raonabilitat dels ajusts
realitzats per l'Ajuntament al resultat pressupostari i al romanent de tresoreria per a despeses
generals.
10. L'Ajuntament no porta una comptabilització adequada ni fa un seguiment dels ingressos
pluriennals, tot i que n'hi ha de derivats d'expedients de subvencions pluriennals concedides.
Tampoc no consta que es comptabilitzin de forma adequada i independent els compromisos de
despesa amb càrrec a exercicis posteriors, la qual cosa en dificulta el control i el seguiment,
així com l'elaboració dels pressuposts anuals.
Excepcions financeres
Les excepcions financeres significatives sobre els comptes anuals de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca corresponents a l'exercici 2014 són les següents:
11. L'Ajuntament no dóna de baixa les inversions destinades a l'ús general corresponents a
béns del patrimoni històric, artístic i cultural, contra el compte «109. Patrimoni lliurat a l'ús
general», en el moment de l'entrada en funcionament d'aquests, o reclassifica en l'immobilitzat
material si aquests béns tenen el caràcter patrimonial o es destinen de manera fonamental a la
prestació de serveis públic o a finalitats administratives, així com estableix el Pla de
comptabilitat pública adaptat a l'Administració local.
12. L'Ajuntament no té reconegut, en l'actiu del balanç, els drets de cobrament derivats dels
convenis signats amb la CAIB i el Servei de Salut per les obres executades en col·legis públics,
instituts d'educació secundària i centres de salut, les quals es varen finançar amb operacions
de cessió de drets de crèdit concertades per l'Ajuntament, 2.163 milers d'euros al tancament de
l'exercici 2014. Tampoc no té reconeguda, en el passiu del balanç, la part pendent d'amortitzar
d'aquests contractes de cessió de drets de crèdit pels imports abans esmentats, ni els
interessos meritats i no vençuts d'aquestes operacions de cessió.
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13. L'Ajuntament no ha comptabilitzat cap provisió per a riscs i despeses per fer-se càrrec de
possibles responsabilitats procedents de litigis i reclamacions en curs. A més, l'informe dels
Serveis Jurídics sobre plets, litigis, demandes i reclamacions contra l'Ajuntament de Ciutadella
de Menorca que s'estiguin tramitant no permet determinar la potencial repercussió econòmica
d'una sentència contrària a l'Ajuntament. Com a mínim, s'hauria de dotar una provisió per
import de 1.666 milers d'euros.
14. L'Ajuntament, a 31 de desembre de 2014, no té comptabilitzat el passiu corresponent a
l'import pendent d'aportar per amortitzar el capital pendent dels préstecs formalitzats pel
Consorci Pla Mirall de Ciutadella que correspon finançar a l'Ajuntament, per import de 6.051
milers d'euros. Al tancament de l'exercici 2014, el venciment a curt termini d'aquest passiu és
per import de 755 milers d'euros.
15. L'Ajuntament, a 31 de desembre de 2014, no té comptabilitzat el passiu corresponent a
l'import pendent d'aportar per amortitzar el capital del préstec formalitzat pel Consorci per al
Desenvolupament Esportiu de Ciutadella que correspon finançar a l'Ajuntament, per un import
de 997 milers d'euros. Al tancament de l'exercici 2014, el venciment a curt termini d'aquest
passiu és per un import de 81 milers d'euros, d'acord amb la documentació aportada de l'entitat
financera.
16. L'Ajuntament, a 31 de desembre de 2014, no té comptabilitzat el passiu corresponent a
l'import pendent de compensar de les futures liquidacions de la participació en tributs de l'Estat,
per un import de 1.608 milers d'euros. A més, tampoc es va incloure aquest passiu en l'estat de
previsió de moviments i situació del deute.
17. L'Ajuntament no registra la reclassificació comptable de l'import dels deutes registrats en
rúbriques a llarg termini, per la part que té venciment dins l'exercici següent, d'acord amb la
regla 30.c de la INCL. Els venciments de l'exercici 2015 dels préstecs vigents, al tancament de
l'exercici 2014, s'estima que són per un import de 3.336 milers d'euros.
18. S'han reconegut obligacions a l'exercici 2014, corresponents a factures dels exercicis 1996
al 2013, meritades i no registrades per l'Ajuntament, a 31 de desembre de 2013, i que tampoc
constaven registrades a l'inici de l'exercici en el compte «413. Creditors per operacions
pendents d'aplicar a pressupost». Es tracta de 61 registres d'obligacions reconegudes per un
import global de 1.052 milers d'euros. A més, hi ha factures meritades, per un import de 453
milers d'euros, corresponents a l'exercici 2014 i a exercicis anteriors, que no han estat
imputades al pressupost i que tampoc consten registrades en el compte «413. Creditors per
operacions pendents d'aplicar al pressupost».
19. La memòria dels comptes anuals no conté tota la informació exigida a la INCL, i presenta
errors i incoherències amb altres estats que es detallen en l'apartat III.4.E. Contingut de la
memòria.
Excepcions del compliment de la legalitat
Les excepcions de compliment de la legalitat significatives sobre els comptes anuals de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponents a l'exercici 2014 són les següents:
20. El Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, corresponent a l'exercici
2014, es va aprovar definitivament i es va retre a la Sindicatura de Comptes, en tots dos casos,
fora del termini legalment establert, fets que suposen un incompliment de l'art. 212 del TRLRHL
i de l'art. 11.2 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
respectivament.
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21. L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca no inclou tots els ens dependents a l'hora de
verificar el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, tal com estableix l'art. 4 del RD
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats
locals.
22. A l'hora de calcular l'anualitat teòrica d'amortització dels préstecs ni en el càlcul de l'estalvi
net per a l'exercici 2014 no es va tenir en compte el deute conseqüència de la liquidació
definitiva de la participació en els tributs de l'Estat que, a l'inici de l'exercici 2014, presentava un
saldo de 1.608 milers d'euros.
23. En l'expedient núm. 5, de modificació de crèdit per incorporació de romanents declarats
d'incorporació obligatòria, s'inclouen partides, per un import de 280 milers d'euros, que no
s'ajusten al que estableix l'art. 182.3 del TRLRHL ni a la definició establerta en les regles 42 i
46 de l'INCL, atès que corresponen al capítol «7. Transferències de capital».
24. L'Ajuntament no porta un correcte seguiment i control comptable dels romanents de crèdit
per a la seva possible incorporació als crèdits de l'exercici següent, segons el que disposa la
regla 37 de la INCL. Es realitza un càlcul dels romanents de crèdit inicials compromesos i no
compromesos, i, finalment, tots es qualifiquen d'incorporables sense que constin
adequadament justificades les condicions previstes en l'art. 182 del TRLRHL, que resulten
excepcions a la norma general que regula l'art. 175 del TRLRHL, en el qual s'estableix
l'anul·lació de ple dret a la data de tancament de l'exercici dels crèdits no afectats al
compliment d'obligacions reconegudes.
25. Durant l'exercici 2014, es varen realitzar reconeixements extrajudicials de crèdits, per un
import de 1.356 milers d'euros, que corresponen a despeses de l'exercici 2013 i anteriors.
Durant l'exercici 2015 es varen realitzar reconeixements extrajudicials de crèdits que incloïen
factures dels exercicis 2014 i anteriors, per un import de 1.831 milers d'euros, que no s'havien
registrat, al tancament de l'exercici 2014, en el compte «413. Creditors per operacions
pendents d'aplicar al pressupost». El reconeixement extrajudicial d'un crèdit no en suposa la
validació o esmena, atès que l'acte continua essent nul de ple dret, ni implica deixar sense
efecte les possibles responsabilitats que hi pugui haver.
Opinió financera i de compliment de la legalitat
Els comptes anuals de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponents a l'exercici 2014,
excepte pels efectes dels ajusts que es podrien haver considerat necessaris si no s'haguessin
tingut les limitacions de l'abast del treball indicades en els paràgrafs 1-10 anteriors i llevat de
l'efecte de les excepcions indicades en els paràgrafs 11-25 anteriors, expressen, en tots els
aspectes significatius, la imatge fidel de la liquidació del pressupost, del patrimoni i de la
situació financera a 31 de desembre de 2014, així com dels resultats de les seves operacions
corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu
d'informació financera que li és aplicable i, en particular, de conformitat amb els principis i els
criteris comptables que conté.
Amb independència del que s'indica en els paràgrafs anteriors, cal ressaltar les altres
incidències detallades en els apartats III i IV d'aquest Informe, que, sense afectar de forma
significativa la imatge fidel dels comptes anuals de l'Ajuntament corresponents a l'exercici 2014,
els òrgans responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.
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2. CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
A.

CONCLUSIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT EN MATÈRIA DE
SUBVENCIONS

Excepcions del compliment de la legalitat en matèria de subvencions
Com a resultat de la fiscalització efectuada, amb l'abast indicat en l'apartat I.3.B. Abast del
treball i limitacions, les excepcions significatives al principi de legalitat en matèria de
subvencions detectades en la realització de la fiscalització, el detall de les quals s'inclou en
l'apartat VI. Subvencions d'aquest Informe (el núm. d'expedient de les subvencions en règim de
concurrència correspon al que figura en el quadre de la pàgina 77, i el núm. d'expedient de les
subvencions de concessió directa, al que figura en el quadre de la pàgina 82 d'aquest Informe),
són les següents:
1. L'Ajuntament no ha aprovat un Pla Estratègic de Subvencions que, amb caràcter previ a
qualsevol proposta, inclogui totes les subvencions, directes i en règim de concurrència
competitiva que es proposa establir, i en què, com a eina bàsica de racionalització de la
despesa pública i en compliment de les directrius de política pressupostària, és preceptiu
concretar les determinacions previstes en el RGS per fer efectius, així, els principis d'eficàcia i
eficiència preceptius en la gestió de la despesa pública subvencional (art. 8 de la LGS i art. 1012 del RGS).
2. L'Ajuntament no ha tramès a la Sindicatura de Comptes la relació certificada de les línies de
subvenció vigents durant l'exercici 2014 ni la relació certificada de les subvencions de
concessió directa atorgades en aquest l'exercici.
3. L'assignació de subvencions directes suposa una excepció als principis generals de publicitat
i concurrència (art. 22 de la LGS), per la qual cosa s'ha de realitzar de forma restrictiva. Això no
succeeix en aquest cas, en què les subvencions directes a entitats no lucratives representen el
49,4 % del total de les obligacions reconegudes, durant l'exercici 2014, amb càrrec als articles
47, 48, 77 i 78 del pressupost de despeses.
4. L'Ajuntament no ha subministrat la informació relativa a les subvencions atorgades a la base
de dades nacional de subvencions (art. 20 de la LGS i art. 36 del RGS).
5. No consta que els òrgans que han concedit les subvencions hagin elaborat i implantat un pla
d'actuació amb la finalitat de comprovar que els beneficiaris han dut a terme les activitats
subvencionades (art. 85 del RGS).
6. No consta que la convocatòria i les bases que han de regir la concessió d'ajudes
econòmiques dirigides a persones i/o famílies en situació d'especial necessitat per a l'any 2014,
s'hagin aprovat seguint el procediment de l'art. 23 de la LGS sobre iniciació del procediment de
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria
aprovada per l'òrgan competent, en aquest cas la Junta de Govern, ni que s'hagi publicat la
convocatòria al diari oficial o per qualsevol altre mitjà de publicitat (art. 9.3 de la LGS).
7. En nou dels dotze expedients de subvencions de concessió directa analitzats no consta
acreditada la causa o la raó que dificulta la concurrència i que justifica seguir el procediment de
concessió directa, que és excepcional (art. 22.2.c de la LGS i art. 67.3 del RGS). (Expedients
de subvencions de concessió directa núm. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 i 12).
8. En un dels dotze expedients de subvencions de concessió directa analitzats l'objecte i la
finalitat de la subvenció no són la realització d'una activitat sense contraprestació directa del
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beneficiari (art. 2 de la LGS), sinó que l'import abonat en concepte de subvenció té com a
finalitat la prestació d'un servei públic que és competència de l'Ajuntament i que, per tant, ha de
ser objecte d'un contracte de serveis licitat i adjudicat conforme al TRLCSP (expedient de
subvencions de concessió directa núm. 3).
7. En cap dels expedients analitzats no consten tots els informes de fiscalització amb caràcter
previ de la convocatòria de les subvencions i de tots els actes administratius dictats amb la
finalitat de satisfer l'import corresponent a les subvencions (art. 9.4.d de la LGS en relació amb
l'art. 214 i següents del TRLRHL).
10. En cap dels dotze expedients de subvencions de concessió directa analitzats la resolució
de concessió de la subvenció o el conveni que instrumenta la concessió, i que ha de tenir el
caràcter de bases reguladores, no ha establert les condicions i els compromisos aplicables (art.
28 de la LGS i art. 65.3 del RGS).
11. En cap dels expedients analitzats no es determina la compatibilitat o la incompatibilitat amb
altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol
administració o ens públic o privat de la Unió Europea o d'organismes internacionals (art. 65.3
del RGS).
12. En cap dels expedients analitzats no hi ha evidència de la publicitat de les subvencions
concedides en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament ni la publicació d'un extracte de la resolució
en el BOIB (art. 18 de la LGS i l'art. 30 del RGS).
13. En cap dels expedients analitzats no consta la justificació de la subvenció presentada pel
beneficiari de l'ajuda concedida (art. 30 de la LGS, art. 69 i següents del RGS i BEP 22a i 26a).
14. En cap dels expedients analitzats no consten els certificats acreditatius que la persona o
l'entitat beneficiària es troba al corrent de les obligacions tributàries i davant la seguretat social
(art. 34.5 de la LGS), ni tampoc consten acreditacions formals del compliment de les
obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (BEP 17a.2.b).
Conclusió del compliment de la legalitat en matèria de subvencions
L'activitat de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, d'acord amb l'abast del treball abans
assenyalat, referit únicament als 20 expedients de subvencions fiscalitzats (56,0 % de l'import
total d'obligacions reconegudes per aquests conceptes), per l'efecte dels fets descrits en els
paràgrafs 1-14 anteriors, no s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de
conformitat amb el principi de legalitat.
Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar els diversos
incompliments de la normativa detallats en l'apartat VI. Subvencions d'aquest Informe, que,
sense afectar de forma significativa el compliment de la legalitat dels procediments de
concessió de subvencions, els òrgans responsables han de tenir en compte i, si escau,
corregir.

16

Informe del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici 2014

B.

CONCLUSIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT EN MATÈRIA DE
CONTRACTES

Excepcions del compliment de la legalitat en matèria de contractació
Com a resultat de la fiscalització efectuada, amb l'abast indicat en l'apartat I.3.B. Abast del
treball i limitacions, les excepcions significatives al principi de legalitat en matèria de
contractació detectades en la realització de la fiscalització, el detall de les quals s'inclou en
l'apartat VII. Contractació d'aquest Informe (el núm. d'expedient correspon al que figura en els
quadres de la pàgina 91 d'aquest Informe), són les següents:
1. Hi ha quatre expedients de contractació analitzats en els quals no consten suficientment
acreditades les necessitats que es pretenen cobrir amb l'objecte del contracte, així com la
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les (art. 22 i 109 del TRLCSP i art. 22 i 93 de la
LCSP). (Expedients núm. 1, 4, 6 i 7)
2. Hi ha quatre expedients de contractació analitzats on no es troba justificada l'elecció del
procediment i dels criteris per adjudicar el contracte. A més, n'hi ha sis on no es troben
justificats el pressupost ni el valor estimat del contracte (art. 109.4 del TRLCSP, art. 93.4 de la
LCSP i art. 87 i 88 del TRLCSP; art. 75 i 76 de la LCSP i art. 73.2 del RGC, respectivament).
(Expedients núm. 2, 4, 6 i 7; i expedients núm. 2, 4, 5, 6, 7 i 10, respectivament).
3. Hi ha un expedient de contractació analitzat amb tramitació urgent on no consta la justificació
de l'aplicació d'aquest tipus de tramitació (art. 96 de la LCSP). (Expedient núm. 6)
4. En vuit expedients de contractació analitzats no consta l'informe d'existència de crèdit i de
fiscalització prèvia de la despesa (art. 67 del TRLCAP, 93 de la LCSP i 109.3 del TRLCSP.
(Expedients núm. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10)
5. Hi ha cinc expedients de contractació analitzats, que suposen compromisos de despesa
pluriennal, en els quals no consta el certificat de suficiència del límit de compromisos que
determinen les normes pressupostàries (art. 174 del TRLRHL). (Expedients núm. 1, 4, 5, 6 i 7)
6. En quatre dels expedients de contractació analitzats no consta l'informe del Servei jurídic que
analitzi detalladament i es pronunciï sobre la conformitat dels PCAP amb la normativa aplicable
(art. 49.4 del TRLCAP, 99 de la LCSP i 115.6 del TRLCSP, en relació amb la DA 2ª 8; i l'art.
138.3 del RGC). (Expedients núm. 4, 6, 7 i 8)
7. En cap dels expedients de contractació analitzats no s'ha deixat constància documental de
les ofertes rebudes dins el termini establert per a la seva presentació (art. 80.5 del RGC).
8. En un expedient de contractació analitzat es qualifica el contracte d'administratiu especial,
segons els art. 7 i 8 del TRLCAP, amb 20 anys de durada i possibilitat de pròrroga per 5 més.
No consta cap informe que motivi o justifiqui aquesta qualificació del contracte, fet que suposa
establir normes diferents a la resta de contractes i amb caràcter preferent. A més, l'objecte del
contracte és el servei de col·laboració en la gestió municipal dels ingressos i recursos, i,
d'acord amb les funcions encomanades al contractista en els plecs, resulta molt difícil admetre
que per desenvolupar-les no es traslladi a l'adjudicatari una potestat que implica l'exercici
d'autoritat reservada als poders públics i que han d'executar funcionaris habilitats per a aquesta
finalitat. A més, els plecs inclouen determinats preceptes que limiten greument la concurrència:
d'una banda, s'estableix l'experiència com un dels criteris d'adjudicació, quan, d'acord amb la
normativa aplicable, aquesta és una aptitud i en cap cas un criteri d'adjudicació; d'altra banda,
s'exigeix que el servei s'ha de prestar en un immoble determinat, al qual es troba vinculat
l'Ajuntament mitjançant un contracte d'arrendament amb opció de compra. Així l'adjudicatari, en
cas que no sigui el titular de l'immoble, ha d'assumir el cost del contracte d'arrendament amb
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Informe del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici 2014

opció de compra esmentat més el cost relatiu a la constitució d’una garantía per un total de
2.200 milers d’euros. S'ha de destacar que únicament va presentar oferta el titular d'aquest
immoble, que va resultar adjudicatari del contracte (expedient núm. 8).
9. En un expedient de contractació analitzat, per a adquirir un immoble mitjançant un contracte
d'arrendament amb opció de compra, es va decidir l'adjudicació de forma directa considerant
com a argument les característiques singulars de l'immoble adquirit; això no obstant, en
l'expedient no es troben adequadament justificades aquestes característiques. Pel que fa al
preu, consta l'informe de l'arquitecte on es considera l'import del contracte d'ajustat a valor de
mercat, sense motivar o justificar aquesta afirmació. A més, no consta cap document que reguli
el procediment, encara que l'art. 3.2 del RGC, relatiu als contractes privats, disposa que l'òrgan
de contractació ha d'incloure les clàusules més convinents a l'interès públic i, en tot cas, és
procedent que constin les especificacions que, per la naturalesa del contracte, resulten
necessàries per definir les seves condicions, qüestions que són essencials, i, per això, la seva
absència condueix a la nul·litat del procediment. També s'ha de destacar que la data
d'adjudicació és de 13 de desembre de 2001 i que el contracte es va signar el 12 de febrer de
2002, el mateix dia en què l'adjudicatari adquireix la titularitat de l'immoble. És a dir, que, durant
les actuacions preparatòries del contracte i en el moment de l'adjudicació, l'adjudicatari no era
el titular dominical del bé que va oferir. No consta cap document en què l'Ajuntament requereixi
al contractista que acrediti la titularitat de l'immoble, fet que suposa una errada molt significativa
en les actuacions preparatòries i l'acte d'adjudicació del procediment (expedient núm. 9).
10. En un expedient de contractació analitzat, en la documentació presentada pel licitador que
resulta adjudicatari no es troba acreditada l'aptitud per a contractar amb l'Administració del
representant d'aquest licitador en funció del valor estimar del contracte (art. 72 i següents del
TRLCSP); a més, hi ha un altre expedient en què l'oferta que resulta adjudicatària es va
presentar fora del termini establert (art. 143 i 148 de la LCSP), qüestions que són causa
d'exclusió de les ofertes presentades (expedients núm. 1 i 7, respectivament).
11. En un expedient de contractació analitzat, tramitat per procediment obert, consta un escrit
del licitador que resulta adjudicatari en què manifesta que va rebre una invitació per participarhi. Els procediments oberts es troben subjectes a publicitat amb la finalitat d'afavorir la
concurrència, convidar a participar un licitador resulta una actuació que vulnera els principis de
transparència, de concurrència i d'igualtat de tracte (art. 1 del TRLCSP) (expedient núm. 6).
12. En quatre expedients de contractació analitzats no consta documentació acreditativa que
l'adjudicatari es trobi al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social en el moment de l'adjudicació del contracte (art. 79 del TRLCAP i 151.2 del
TRLCSP) (expedients núm. 4, 7, 8 i 9).
Conclusió del compliment de la legalitat en matèria de contractació
L'activitat de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, d'acord amb l'abast del treball abans
assenyalat, referit únicament als 10 expedients dels contractes fiscalitzats (45,4 % de l'import
adjudicat segons de les relacions aportades) i als 12 expedients relatius a contractes menors
(11,3 % de l'import total segons la relació aportada), i excepte pel que s'ha indicat en els
paràgrafs 1-12 anteriors, s'ha desenvolupat, en els aspectes significatius, de conformitat amb el
principi de legalitat.
Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar els diversos
incompliments de la normativa detallats en l'apartat VII. Contractació d'aquest Informe, que,
sense afectar de forma significativa el compliment de la legalitat dels procediments de
contractació, els òrgans responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.
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III. ADMINISTRACIÓ GENERAL
1. BALANÇ
El balanç de situació, a 31 de desembre de 2014, inclòs en el Compte general de l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, amb una comparació amb el de l'exercici anterior, és el següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. BALANÇ DE SITUACIÓ 2014 I COMPARACIÓ 2013 (en milers d’euros)
ACTIU
2014
2013
Diferència
% var. 14/13
% s/ total
A) IMMOBILITZAT
50.541
50.391
150
0,3%
78,4%
I. Inversions destinades a l'ús general
295
295
0,5%
4. Béns del patrimoni històric, artístic i cultural
III. Immobilitzacions materials
1. Terrenys
2. Construccions
3. Instal·lacions tècniques

295
50.222
11.728
56.771
860

295
50.072
10.419
56.729
826

4. Altre immobilitzat
5. Amortitzacions
VI. Inversions financeres permanents
1. Cartera de valors a llarg termini
C) ACTIU CIRCULANT
II. Deutors

5.489
-24.625
24
24
13.953
12.343

1. Deutors pressupostaris
2. Deutors no pressupostaris
3. Deutors per adm. de rec. per compte d'altres ens públ.
4. Administracions públiques
5. Altres deutors
6. Provisions
III. Inversions financeres temporals
3. Fiances i dipòsits a curt termini
IV. Tresoreria
TOTAL

150
1.309
41
34

0,3%
12,6%
0,1%
4,1%

5.466
-23.368
24
24
16.894
15.347

23
-1.258

0,4%
5,4%

-2.941
-3.004

-17,4%
-19,6%

18.654
332
600
4
1.516

20.287
322
792

-1.633
10
-192

-8,1%
3,1%
-24,2%

2.510

-993

-39,6%

-8.763
27
27
1.583
64.493

-8.564
27
27
1.520
67.285

-199

2,3%

63
-2.792

4,1%
-4,1%

19

0,5%
77,9%
18,2%
88,0%
1,3%
8,5%
-38,2%
0,0%
0,0%
21,6%
19,1%
28,9%
0,5%
0,9%
0,0%
2,4%
-13,6%
0,0%
0,0%
2,5%
100,0%
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AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. BALANÇ DE SITUACIÓ 2014 I COMPARACIÓ 2013 (en milers d’euros)
PASSIU

2014
42.605
4.494

2013
38.440
5.402

Diferència
4.165
-908

% var. 14/13
10,8%
-16,8%

% s/ total
66,1%
7,0%

1. Patrimoni
6. Patrimoni entregat a l'ús general

35.183
-30.689

35.152
-29.750

31
-940

0,1%
3,2%

54,6%
-47,6%

III. Resultats d'exercicis anteriors
IV. Resultats de l'exercici

33.038
5.073

29.016
4.022

4.022
1.051

13,9%
26,1%

51,2%
7,9%

C) CREDITORS A LLARG TERMINI
II. Altres deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit

15.411
15.411
15.411

19.708
19.708
19.708

-4.298
-4.298
-4.298

-21,8%
-21,8%
-21,8%

23,9%
23,9%
23,9%

D) CREDITORS A CURT TERMINI
II. Altres deutes a curt termini

6.478
299

9.136
320

-2.658
-21

-29,1%
-6,7%

10,0%
0,5%

4. Fiances i dipòsits a curt termini
III. Creditors

299
6.179

320
8.816

-21
-2.637

-6,7%
-29,9%

0,5%
9,6%

1. Creditors pressupostaris
2. Creditors no pressupostaris
3. Creditors per adm. de rec. per compte d'altres ens públ.

3.537
265
1.807

5.466
357
2.325

-1.928
-92
-519

-35,3%
-25,8%
-22,3%

5,5%
0,4%
2,8%

275
294

276
392

-1
-97

-0,2%
-24,9%

0,4%
0,5%

64.493

67.285

-2.792

-4,1%

100,0%

A) FONS PROPIS
I. Patrimoni

4. Administracions públiques
5. Altres creditors
TOTAL

A.

ACTIU

1. Immobilitzat no financer
El moviment de l'exercici de l'immobilitzat no financer es mostra en el quadre següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. VARIACIÓ DE L’IMMOBILITZAT NO FINANCER (en milers d’euros)
Conceptes
I. Inversions destinades a l'ús gral

Altes per
Saldo inicial oblig. reconeg.
del capítol 6
295

1. Terrenys i béns naturals

50.072

1. Terrenys

10.419

2. Construccions

56.729

4. Altre immobilitzat

ajusts i
reclass.

Amortització
de l'exercici

2.204

1.264

1.264

940

940

Saldo final
295

295

III. Immobilitzacions materials

3. Instal·lacions tècniques

Baixes per

ajusts i
reclass.

2.204

2. Infraestructures destinades a l'ús general
3. Béns del patrimoni històric, artístic i cultural

Altes per

295
112

1.295

-1.258

50.222

1.309

11.728

25

17

56.771

826

68

-34

860

5.466

19

5

5.489

2.316

1.295

5. Amortitzacions

-23.368

TOTAL IMMOBILITZAT NO FINANCER

50.367

2.204

-1.258

-24.625

-1.258

50.517

De l'import d'altes per obligacions reconegudes en el capítol «6. Inversions reals», 2.316 milers
d'euros, la part més important correspon a altes d'inversions destinades a l'ús general en els
epígrafs «1. Terrenys i béns naturals», per un import de 1.264 milers d'euros, i «2.
Infraestructures destinades a l'ús general», per un import de 940 milers d'euros.
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Incidències:
- L'Ajuntament no disposa d'un inventari valorat dels béns i els drets, tal com estableix la regla
16 de la INCL, que, d'acord amb la legislació patrimonial, detalli de forma concreta els diversos
elements que té comptabilitzats en l'immobilitzat. No s'han pogut realitzar, per tant, les
comprovacions oportunes sobre la composició i la quantificació de l'immobilitzat no financer.
- L'Ajuntament no ha aportat la documentació justificativa de les altes i les baixes per ajusts i
reclassificacions de l'immobilitzat no financer; per això, no ha estat possible verificar-ne la
raonabilitat.
- L'Ajuntament no comptabilitza cap element com a immobilitzat immaterial, tot i que, com a
mínim, disposa d'aplicacions informàtiques.
- Per la falta d'un inventari actualitzat no s'ha pogut realitzar una estimació de l'import
corresponent a l'amortització acumulada al tancament de l'exercici 2013, 23.368 milers d'euros,
ni de la dotació corresponent a exercici 2014, 1.258 milers d'euros.
- L'Ajuntament no dóna de baixa les inversions destinades a l'ús general corresponents a béns
del patrimoni històric, artístic i cultural, contra el compte «109. Patrimoni lliurat a l'ús general»,
en el moment de l'entrada en funcionament d'aquests, o reclassifica en l'immobilitzat material si
aquests béns tenen el caràcter de patrimonial o es destinen de manera fonamental a la
prestació de serveis públic o a finalitats administratives, així com estableix el Pla de
comptabilitat pública adaptat a l'Administració local.
2. Immobilitzat financer
L'immobilitzat financer correspon, principalment, a les inversions financeres permanents amb
accions de l'empresa Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA (SILME), de la qual
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca té l'11,25 % del capital social. Els valors de renda fixa
corresponen a deute públic de l'Estat i a pagarés de l'Obra Cultural de Menorca.
En aquest epígraf no ni ha hagut moviments durant l'exercici 2014 i la composició és la
següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. EVOLUCIÓ DE L'IMMOBILITZAT FINANCER (en milers d'euros)
Compte
Descripció
250 Inversions financeres permanents en capital
251 Valors de renda fixa
TOTAL

Saldo a 01/01/14
23
1
24

Altes

Baixes

Reclassific.

Saldo a 31/12/14
23
1
24

La societat Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA (SILME) va ser constituïda el 21 de
gener de 1988. Actualment, té un capital social de 71 milers d'euros, participat pel Consell
Insular de Menorca (22,5 %) i pels vuit ajuntaments de l'illa (77,5 %).
L'objecte social de la societat inclou, entre altres, l'assessorament a les corporacions locals per
a la gestió adequada de les implantacions d'informàtica i les seves actualitzacions i millores,
així com el disseny, la fabricació, el muntatge, la reparació, el manteniment, la instal·lació, el
lloguer i la compravenda d'equips informàtics i sistemes electrònics. La societat té caràcter de
mitjà propi del Consell Insular de Menorca, dels vuit ajuntaments i dels seus ens instrumentals i
dels consorcis que hagin constituït.
El valor dels fons propis de SILME, al tancament de l'exercici 2014, és de 376 milers d'euros,
així el valor de la participació de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, 42 milers d'euros, està
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per sobre de l'import pel qual figura comptabilitzada aquesta participació, 23 milers d'euros, i,
per tant, no és procedent practicar cap correcció valorativa.

3. Deutors
La suma total dels deutors, pressupostaris i no pressupostaris, a curt termini és de 12.343
milers d'euros. La composició dels deutors a curt termini és la següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. COMPOSICIÓ DEUTORS (en milers d’euros)
Descripció
Deutors pressupost corrent
Deutors pressuposts tancats
Deutors no pressupostaris
Deutors per administració de recursos d'altres ens públics
Administracions públiques

Import
5.074
13.580
332
600
4

Altres deutors
Provisions per a insolvències
TOTAL

%

1.516
-8.763
12.343

41,1%
110,0%
2,7%
4,9%
0,0%
7,2%
-71,0%
100,0%

El quadre següent mostra l'evolució i l'antiguitat dels deutors pressupostaris:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. DEUTORS PRESSUPOSTARIS (en milers d'euros)
Modificacions
Any
Saldo inicial
Saldo net
Cobraments
Saldo final
Augments
Disminucions
1990
0
0
0
1991
2
2
2
1992
5
5
5
1993
62
62
62
1994
26
26
26
1995
96
96
96
1996
59
59
59
1997
66
66
66
1998
102
7
95
95
1999
236
3
233
233
2000
784
4
780
780
2001
632
7
625
625
2002
146
29
117
117
2003
332
18
315
20
295
2004
261
20
241
241
2005
796
8
788
86
701
2006
957
3
954
127
828
2007
295
6
290
29
260
2008
544
9
535
8
527
2009
950
27
923
23
900
2010
2.882
55
2.827
364
2.463
2011
1.451
122
1.328
371
958
2012
2.633
183
2.450
1.096
1.355
2013
6.970
287
6.684
3.796
2.888
2014
TOTAL

20.287

32.001
32.001

532
1.320
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26.395
32.315

5.074
18.654
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Del saldo final de deutors pressupostaris, 5.074 milers d'euros corresponen a l'exercici corrent i
13.580 milers d'euros provenen d'exercicis tancats, el 72,8 % del total dels drets pendents de
cobrament.
La composició del saldo de deutors esmentat, a partir de la naturalesa econòmica del deute i
dels exercicis d'origen, es detalla en el quadre de l'annex III.1.1. La suma dels saldos pendents
corresponents als capítols «1. Imposts directes», «3. Taxes, preus públics i altres», «4.
Transferències de corrents» i «7. Transferències de capital» representa el 93,3 % del total
pendent:


En el capítol 1, els saldos pendents corresponents a l'IBI per immobles de naturalesa
urbana i l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, 2.640 milers d'euros, representen
un 84,9 % de l'import total pendent.



En el capítol 3, el 54,1 % dels saldos pendents correspon a multes i actuacions
d'urbanisme, 3.291 milers d'euros.



En el capítol 4, el 53,3 % correspon a subvencions pendents de cobrament de la CAIB,
1.868 milers d'euros, i el 37,2 %, del Consell Insular de Menorca, 1.305 milers d'euros.



En el capítol 6, hi ha 270 milers d'euros pendents de cobrament des de l'exercici 2010,
per la venda d'un solar.



En el capítol 7, el 38,2 % correspon a subvencions pendents de cobrament del Consell
Insular de Menorca, 1.851 milers d'euros, i el 24,0 % correspon al saldo pendent de la
CAIB, 1.161 milers d'euros.

L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca ha reconegut drets de cobrament, durant l'exercici
2014, en concepte de subvencions de la CAIB, per un import de 1.235 milers d'euros, si bé
aquesta reconeix obligacions durant aquest exercici per un import de 1.805 milers d'euros.
La composició i els moviments de l'exercici dels deutors no pressupostaris es mostren en el
quadre de l'annex III.1.3.

Incidències:
- Tot i que els saldos deutors de l'Ajuntament en possible situació de prescripció es troben
coberts íntegrament per la provisió per a insolvències, no s'han depurat ni regularitzat aquests
saldos.
- L'Ajuntament no té reconegut, en l'actiu del balanç, el dret de cobrament derivat dels convenis
signats amb la CAIB i el Servei de Salut per les obres executades en col·legis públics i centre
de salut, les quals es varen finançar amb operacions de cessió de drets de crèdit concertades
per l'Ajuntament. L'import pendent de cobrament, al tancament de l'exercici 2014, per aquests
conceptes és de 2.163 milers d'euros.

4. Inversions financeres temporals
Les inversions financeres temporals corresponen, segons els registres comptables, a dipòsits
constituïts a curt termini.
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En aquest epígraf no ni ha hagut moviments durant l'exercici 2014 i la seva composició és la
següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. VARIACIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS (en milers d'euros)
Compte
Descripció
Saldo a 01/01/14
Altes
Baixes
Reclassific.
Saldo a 31/12/14
566
Dipòsits constituïts a curt termini
27
27
TOTAL

27

27

Incidències:
- L'Ajuntament no ha aportat un detall de la composició del saldo de les inversions financeres
temporals, que no presenta moviments durant l'exercici 2014 i que, a més, és el saldo que
presenta aquest epígraf del balanç des del 31 de desembre de 2012, fet que evidencia, com a
mínim, la incorrecta classificació a curt termini.

5. Tresoreria
La tresoreria està constituïda per tots els recursos financers de què disposa l'Administració de
l'Ajuntament, tant pel que fa a operacions pressupostàries com extrapressupostàries, ja siguin
diners, valors, crèdits o productes de l'endeutament, així com els saldos de caixa fixa i de
pagaments per justificar.
Els comptes de tresoreria, amb un saldo al tancament de 1.583 milers d'euros, representen el
2,5 % de l'actiu total del balanç de situació.
Les existències finals, segons la comptabilitat, es mostren en el quadre següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. COMPOSICIÓ DE LA
TRESORERIA (en milers d'euros)
Concepte
Total disponible en comptes corrents
Total en caixa (efectiu)
Total dipositat en comptes restringits de pagaments
TOTAL TRESORERIA

Import
1.207
23
353
1.583

La tresoreria, al tancament de l'exercici 2014, està disposada, segons l'estat de tresoreria del
Compte general, en 15 comptes oberts en entitats financeres, 4 comptes restringits de
recaptació i 4 comptes de caixa operativa amb un saldo de 23 milers d'euros.
El saldo inicial de l'exercici dipositat en comptes operatius oberts en entitats financeres és de
1.141 milers d'euros i el saldo final, de 1.207 milers d'euros. Segons els registres comptables,
els moviments registrats els comptes corrents durant l'exercici són càrrecs per un import de
38.176 milers d'euros i abonaments per un import de 38.110 milers d'euros.

Incidències:
- No s'han rebut les respostes a la circularització, respecte dels saldos dels comptes i de les
operacions vigents, de les entitats financeres amb les quals opera l'Ajuntament següents:
Banco de Santander i Dexia Sabadell.
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B.

PASSIU

1. Fons propis
Els fons propis al tancament de l'exercici, segons el balanç de situació presentat, són de 42.605
milers d'euros.
Els moviments de l'epígraf de fons propis corresponen a l'aplicació del resultat de l'exercici
2013, al resultat de l'exercici 2014 i a un ajust de 908 milers d'euros per l'entrega d'inversions
destinades a l'ús general.
La composició i l'evolució d'aquests fons propis es resumeixen en el quadre següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. EVOLUCIÓ I COMPOSICIÓ DELS FONS

Conceptes
Patrimoni

PROPIS (en milers d'euros)
Aplicació del
Saldos a
resultat de
01/01/14
l'exercici 2013
5.402

Resultats d'exercicis anteriors
Resultat de l'exercici

29.016
4.022

TOTAL

38.440

4.022
-4.022

Operacions
2014

Saldos a
31/12/14

-908

4.494

5.073

33.038
5.073

4.165

42.605

Incidències:
- Atesa la falta d'un inventari de béns actualitzat i individualitzat per elements, no ha estat
possible verificar les xifres comptabilitzades com a immobilitzat ni la raonabilitat dels imports
que figuren com a patrimoni en el balanç de situació.

2. Provisió per a riscs i despeses
L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca no té dotada cap provisió per a riscs i despeses, si bé,
segons l'informe dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament, a 31 de desembre de 2014, hi havia 28
procediments contenciosos interposats en contra de l'Ajuntament amb possibles repercussions
econòmiques, la quantia dels quals no ha estat detallada, excepte en dos casos per un import
conjunt de 1.666 milers d'euros. A més, hi ha 7 d'aquests procediments que ja es trobaven
pendents d'execució de la sentència.

Incidències:
- L'Ajuntament no ha comptabilitzat cap provisió per a riscs i despeses per fer-se càrrec de
possibles responsabilitats procedents de litigis i reclamacions en curs. A més, l'informe dels
Serveis Jurídics sobre plets, litigis, demandes i reclamacions contra l'Ajuntament de Ciutadella
de Menorca que s'estiguin tramitant no permet determinar la potencial repercussió econòmica
d'una sentència contrària a l'Ajuntament. Com a mínim, s'hauria de dotar una provisió per un
import de 1.666 milers d'euros.

25

Informe del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici 2014

3. Endeutament
Els creditors a llarg termini, 15.411 milers d'euros, corresponen a deutes amb entitats de crèdit.
L'endeutament viu de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, al tancament de l'exercici 2014,
és de 15.411 milers d'euros, dels quals 3.336 milers d'euros tenen venciment a curt termini, si
bé l'Ajuntament també té classificat aquest import en l'epígraf «II. Altres deutes a llarg termini».
El detall i el moviment de l'endeutament durant l'exercici 2014, segons les dades de
l'Ajuntament, es mostren en el quadre següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DE LES OPERACIONS D'ENDEUTAMENT (en milers d'euros)
Data
formalització

Data
venciment

BMN
BMN

s.d.
03-10-05

30-09-15
30-09-15

574
4.814

14
120

7
60

7
60

BMN
BMN

03-10-05
03-10-05

30-09-15
30-09-15

649
1.154

32
144

16
72

16
72

CaixaBank
CaixaBank
Sa Nostra

23-11-05
23-11-05
03-10-05

23-11-25
23-11-25
31-12-15

4.000
4.011
3.131

2.824
2.831
835

235
236
417

2.588
2.595
417

DEXIA
BBVA

s.d.
21-03-07

s.d.
31-12-17

3.283

873
1.313

269
328

605
985

CaixaBank
BBVA

23-04-08
11-04-08

01-01-19
11-04-23

3.620
1.750

1.991
1.665

362
172

1.629
1.493

BBVA
BBVA

27-07-09
03-10-09

31-12-15
30-06-20

2.046
1.500

1.110
1.026

660
158

451
868

Madrid
CaixaBank

24-09-09
s.d.

31-12-19
01-01-19

2.035

1.322
66

203
11

1.119
55

Santander
TOTAL

12-05-10

31-12-21

3.500
36.066

2.788
18.956

339
3.545

2.450
15.411

Entitat financera

Import inicial

Deute viu a
01/01/14

Creacions
2014

Amortitzat
2014

Deute viu a
31/12/14

Pendent
disposar

A més de l'endeutament que figura en el passiu del balanç, 15.411 milers d'euros, l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca ha d'atendre, com a mínim, els compromisos següents:


Les aportacions, per un import pendent de 6.051 milers d'euros, al Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears corresponents als venciments del capital pendent
d'amortitzar de cinc préstecs formalitzats pel Consorci Mirall Ciutadella, l'import inicial
dels quals era de 11.512 milers d'euros.



Les aportacions, per un import pendent de 997 milers d'euros, al Consorci de
Desenvolupament Esportiu de Ciutadella, del qual, segons la informació facilitada per
l'Ajuntament, li correspon finançar el 34,0 % dels venciments del capital pendent
d'amortitzar del préstec formalitzat per aquest Consorci, l'import inicial del qual era de
4.304 milers d'euros i, al tancament de l'exercici 2014, queda pendent un import total de
2.929 milers d'euros.



L'import de 1.608 milers d'euros pendent de compensar amb els ingressos de la
participació en tributs de l'Estat pel finançament del pagament a proveïdors i la
compensació de les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009.

El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca va aprovar, el 8 de novembre de 2012, un Pla
de Sanejament per al període comprès entre els exercicis 2012-2016 per donar compliment al
disposat en l'art. 111.3 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressuposts generals de l'Estat per
26

Informe del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici 2014

a l'exercici 2012, per poder reduir la retenció pendent amb el Ministeri d'Hisenda per la
participació en els tributs de l'Estat, derivada del mecanisme de finançament del pagament a
proveïdors creat pel RDL 7/2012, de 9 de març. El Ple de l'Ajuntament també havia aprovat, el
23 juliol de 2009, un Pla de Sanejament per als exercicis 2009-2015, per poder dur a terme la
contractació d'un préstec de 2.046 milers d'euros, per satisfer el pagament de les obligacions
vençudes i exigibles que estaven pendents d'aplicar al pressupost de l'exercici 2008.
No hi ha previsions inicials de concertació d'operacions de crèdit en el pressupost d'ingressos
de l'exercici 2014, ni s'ha tramitat cap modificació de crèdit finançada amb endeutament.
L'Ajuntament ha pagat, durant l'exercici 2014, un import de 4.071 milers d'euros, entre
l'amortització de préstecs i els interessos corresponents. L'anualitat teòrica ascendeix a 4.142
milers d'euros.
Els venciments futurs del capital i l'estimació dels interessos de l'endeutament formalitzat, a 31
de desembre de 2014, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca són els següents:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014.
ESTIMACIÓ DELS VENCIMENTS FUTURS DE
L'ENDEUTAMENT VIU (en milers d'euros)
Any

Capital

Interessos

Total

2015

3.336

308

3.644

2016

2.313

241

2.554

2017

2.111

195

2.306

2018

1.716

153

1.869

2019
2020

1.535
1.162

119
88

1.653
1.250

2021

981

65

1.046

2022

723

45

768

2023

592

31

623

2024

471

19

490

2025

471

9

481

15.411

1.274

16.684

TOTAL

Considerant el volum del deute a 31 de desembre de 2014 i l'anualitat teòrica que aquest deute
suposa, l'estalvi net resulta positiu en 5.346 milers d'euros, calculats d'acord amb l'art. 53 del
TRLRHL (quadres III.1.4 i III.1.5. de l'annex); per tant, l'Ajuntament no ha esgotat el límit de la
capacitat d'endeutament legal establerta.
El volum d'endeutament que es dedueix dels estats comptables consolidats de l'Ajuntament
suposa el 47,8 % dels drets liquidats per operacions corrents durant l'exercici (quadre annex
III.1.4) i, si s'hi inclou l'import pendent d'amortització de les operacions de cessió de crèdit que
es comenten a continuació, aquest percentatge augmenta fins al 54,0 %.
Cessions de crèdit
D'acord amb la informació extreta de la fiscalització del Compte general de la CAIB de l'exercici
2014, l'Ajuntament ha subscrit dos contractes de cessió de crèdit amb les entitats financeres
per al finançament de diverses obres, tots dos amb vigència a 31 de desembre de 2014.
En els contractes l'Ajuntament cedeix i transmet a l'entitat financera els drets de crèdit que ha
d'obtenir per les transferències de capital anuals en exercicis futurs procedents dels convenis
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d'encàrrec de gestió per construir o reformar diversos immobles, signats amb la CAIB i amb el
Servei de Salut.
En el quadre següent es resumeixen les dades, al tancament de l'exercici 2014, de les
operacions de cessió de crèdits concertats per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, que són
les següents:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. CONTRACTES DE CESSIÓ DE DRETS DE CRÈDIT A 31/12/2014 (en milers d'euros)
Instal·lació a finançar
Centre de Salut de Canal Salat

Administració
Entitat
Data de
que finança la
financera
formalització
inversió
IB-Salut
Dexia Sabadell
21-07-06

Reforma IES Josep María Quadrado
TOTAL

CAIB

Dexia Sabadell

10-11-08

Data de
venciment

Interessos
operació

Import
disposat

Pendent
amortitzar

30-11-15

478

2.090

250

30-09-17

834
1.311

3.694
5.784

1.754
2.004

Titular
dominical
IB-Salut
CAIB

Pels contractes de cessió de crèdit formalitzats amb l'entitat financera, l'Ajuntament respon
davant aquestes entitats bancàries de l'existència i la legitimitat dels crèdits cedits. Aquestes
entitats financeres poden procedir contra l'Ajuntament en el cas que les entitats que s'han
compromès a fer els pagaments no atenguin les seves obligacions, excepte en cas
d'insolvència, el risc de la qual és assumit per l'entitat financera. Aquest fet suposa un passiu
contingent per l'import disposat pendent de retornar dels contractes, 2.004 milers d'euros, a 31
de desembre de 2014, més els interessos meritats no vençuts, que no està reflectit en el
Compte general de l'exercici 2014 de l'Ajuntament.
Avals
L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca ha informat que té tres avals vigents al tancament de
l'exercici 2014, per un import de 2.987 milers d'euros, amb les característiques següents:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. AVALS A 31/12/2014 (en milers d'euros)
Beneficiari

Entitat avalista

Formalització

Veciment

Obres de rehabilitació de Can Saura 2003

Concepte

CAIB

la Caixa

02-08-04

indefinit

1.730

Obres de rehabilitació de Can Saura 2004
Pla de dinamització del producte turístic de Ciutadella

CAIB
CAIB

la Caixa
la Caixa

13-12-04
30-12-08

indefinit
indefinit

582
675

TOTAL

Import

2.987

La memòria del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a
l'exercici 2014 únicament inclou la informació corresponent a l'aval per un import de 675 milers
d'euros.

Incidències:
- No s'han rebut les respostes a la circularització, respecte dels saldos dels comptes i de les
operacions vigents, de les entitats financeres amb les quals opera l'Ajuntament següents:
Banco de Santander i Dexia Sabadell.
- L'Ajuntament, a 31 de desembre de 2014, no té comptabilitzat el passiu corresponent a
l'import pendent d'aportar per amortitzar el capital pendent dels préstecs formalitzats pel
Consorci Pla Mirall de Ciutadella que correspon finançar a l'Ajuntament, per un import de 6.051
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milers d'euros. Al tancament de l'exercici 2014, el venciment a curt termini d'aquest passiu és
per un import de 755 milers d'euros.
- L'Ajuntament, a 31 de desembre de 2014, no té comptabilitzat el passiu corresponent a
l'import pendent d'aportar per amortitzar el capital pendent del préstec formalitzat pel Consorci
per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella que correspon finançar a l'Ajuntament, per un
import de 997 milers d'euros. Al tancament de l'exercici 2014, el venciment a curt termini
d'aquest passiu és per un import de 81 milers d'euros, d'acord amb la documentació aportada
de l'entitat financera.
- L'Ajuntament, a 31 de desembre de 2014, no té comptabilitzat el passiu corresponent a
l'import pendent de compensar de les futures liquidacions de la participació en tributs de l'Estat,
per un import de 1.608 milers d'euros. Els desglossament d'aquest import és el següent:


Un import de 846 milers d'euros pendent de les liquidacions negatives de participació
en el tributs de l'Estat dels exercicis 2008 i 2009, que en el seu moment varen ser
d'import de 955 milers d'euros i de 1.160 milers d'euros, respectivament.



Un import de 682 milers d'euros pendents al Fons de finançament de pagament a
proveïdors per deutes sense préstec formalitzat, derivat del RDL 4/2012, de 24 de
febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per
establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats
locals.



Un import de 79 milers d'euros pendents amb l'Institut de Crèdit Oficial, derivat del RDL
8/2011, d'1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la
despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contrets per les
entitats locals, de foment de l'activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de
simplificació administrativa.

- L'Ajuntament no ha registrat comptablement els interessos meritats i no vençuts, al tancament
de l'exercici 2014, corresponents a les operacions d'endeutament vigents, per un import estimat
de 16 milers d'euros, d'acord amb les regles 30 i 70 de la INCL.
- L'Ajuntament no registra la reclassificació comptable de l'import dels deutes registrats en
rúbriques a llarg termini, per la part que té venciment dins l'exercici següent, d'acord amb la
regla 30.c de la INCL. Els venciments de l'exercici 2015 dels préstecs vigents, al tancament de
l'exercici 2014, s'estima que són per un import de 3.336 milers d'euros.
- El Compte general de l'exercici 2014 no inclou informació sobre les operacions de cessions de
crèdit realitzades per l'Ajuntament, sobre el passiu per la part pendent d'amortitzar dels
contractes esmentats, 2.004 milers d'euros, ni pels interessos meritats i no vençuts d'aquestes
operacions.
- En el Compte general de l'exercici 2013 de l'Ajuntament, en l'estat del deute de la memòria,
es reflecteix un saldo inferior en 752 milers d'euros al saldo inicial de l'estat del deute de la
memòria l'exercici 2014. En el Compte general no consta cap explicació d'aquesta diferència.
- L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca té tres avals vigents al tancament de l'exercici 2014,
per un import de 2.987 milers d'euros. En la memòria del Compte general no s'inclou informació
sobre dos d'aquests avals, per un import de 2.312 milers d'euros.
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4. Creditors a curt termini
El detall dels creditors a curt termini es mostra en el quadre següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. CREDITORS A CURT TERMINI (en milers
d'euros)
Concepte
400. Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost corrent
401. Creditors per obligacions reconegudes. Pressuposts tancats
408. Creditors per devolució d’ingressos
410,414,419. Creditors no pressupostaris
475, 476,477. Administracions públiques
554. Cobraments pendents d'aplicació
452,456. Adminsitració de recursos per compte d'altres ens públics
561. Dipòsits rebuts a curt termini
TOTAL

Import

%
1.486
2.052

22,9%
31,7%

265
275
294
1.807
299
6.478

4,1%
4,2%
4,5%
27,9%
4,6%
100,0%

Els creditors pressupostaris per obligacions reconegudes presenten, a 31 de desembre de
2014, un saldo de 3.537 milers d'euros, amb el detall per exercicis següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. CREDITORS PRESSUPOSTARIS (en milers d'euros)
Any
1996

Saldo inicial
16

1998

11

11

1999
2000

17
4

17
4

2003
2004

131
47

131
47

2005
2006

15
208

2007

402

2008
2009

90
93

10

81
93

2010
2011

267
143

9
2

259
141

2012
2013

617
3.403

334
2.873

283
530

2014
TOTAL

5.466

Augments

Disminucions

Saldo net

Pagaments

Saldo final
16

186

15
23
402

30.765

30.765

29.279

1.486

30.765

30.765

32.693

3.537

El saldo total, al tancament de l'exercici 2014, és de 3.537 milers d'euros, dels quals el 42,0 %
corresponen a l'exercici corrent, 1.486 milers d'euros, i la resta, 2.051 milers d'euros, el 58,0 %,
provenen d'exercicis tancats.
De l'import total pendent de pagament, 840 milers d'euros, el 23,7 %, són saldos anteriors a
l'exercici 2010.
De l'import total del saldo pendent de pagar d'exercicis tancats, 547 milers d'euros, el 26,6 %
del total creditors pressupostaris d'exercicis tancats, són dels exercicis 2013 i 2012, per
transferències corrents a organismes autònoms de l'entitat local corresponents al programa
«Assistència a persones dependents»; i 305 milers d'euros, el 14,9 % del total creditors
30

Informe del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici 2014

pressupostaris d'exercicis tancats, són de l'exercici 2007, per transferències de capital a
consorcis corresponents al programa «Administració general d'esports».
De l'import total del saldo pendent de pagament de l'exercici corrent, 1.013 milers d'euros, el
68,2 %, corresponen a saldos pendents amb els seus organismes autònoms.
L'SCIB no ha obtingut informació sobre el període mitjà de pagament definit en el RD 635/2014,
de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament
a proveïdors de les administracions públiques, que mesura el retard en el pagament del deute
comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de
pagament establert en el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Així vist, i tal
com ordena l'art. 6.2 d'aquest RD, les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda
i Administracions Públiques, així com publicar de manera periòdica, la informació relativa al seu
període mitjà de pagament a proveïdors relatiu al trimestre de referència.
S'ha circularitzat una mostra de tretze creditors pressupostaris a fi de comprovar les
transaccions i el saldo al tancament de l'exercici. Aquests presenten, segons la comptabilitat de
l'Ajuntament, un saldo creditor per un import total de 452 milers d'euros, que representen el
48,9 % del saldo pendent de pagament al tancament de l'exercici 2014.
El quadre de l'annex III.1.6 presenta la composició del saldo de creditors pressupostaris d'acord
amb la naturalesa econòmica del deute i els exercicis d'origen.
La composició i els moviments de l'exercici dels creditors no pressupostaris s'expressen en el
quadre de l'annex III.1.7.

Incidències:
-L'Ajuntament no registra, al tancament de l'exercici, les despeses pendents d'imputar al
pressupost, en el compte «413. Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost», per
les obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts que no s'han aplicat
al pressupost, quan era procedent aquesta aplicació. Malgrat que durant els exercicis 2014,
2015 i 2016 s'han dut a terme reconeixements extrajudicials de crèdits i, a més, amb l'anàlisi de
saldos de proveïdors s'ha detectat l'existència de factures no comptabilitzades quan era
procedent la seva aplicació al pressupost. No ha estat possible quantificar l'import que hauria
de figurar, al tancament de l'exercici 2014, compte «413. Creditors per operacions pendents
d'aplicar al pressupost», si bé, com a mínim, s'hauria d'haver comptabilitzat l'import dels
expedients de reconeixement extrajudicial aprovats en l'exercici 2015, per un import de 1.842
milers d'euros.
-L'Ajuntament no ha aportat el càlcul del termini mitjà de pagament segons l'art. 3.1 del RD
635/2014, en què s'indica que per al càlcul econòmic del període mitjà de pagament a
proveïdors, tant global com de cada entitat, s'han de tenir en compte les factures expedides des
de l'1 de gener de 2014 que constin en el registre comptable de factures o sistema equivalent i
les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir de la mateixa data. Tampoc no consta la
publicació del càlcul del termini mitjà de pagament, així com estableix l'art. 6.2 d'aquest RD que
indica que les corporacions locals han de remetre aquest al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, així com publicar de manera periòdica la informació relativa al seu
període mitjà de pagament a proveïdors relatiu al trimestre anterior.
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- De la revisió realitzada sobre una mostra de tretze proveïdors pressupostaris s'han de
destacar les incidències següents:


S'han reconegut obligacions a l'exercici 2014, corresponents a factures dels exercicis
1996-2013, meritades i no registrades per l'Ajuntament, a 31 de desembre de 2013, i
que tampoc constaven registrades a l'inici de l'exercici en el compte «413. Creditors per
operacions pendents d'aplicar a pressupost». Es tracta de 61 registres d'obligacions
reconegudes per un import global de 1.052 milers d'euros.



Hi ha factures meritades, per un import de 453 milers d'euros, corresponents a l'exercici
2014 i a exercicis anteriors, que no han estat imputades al pressupost i que tampoc
consten registrades en el compte «413. Creditors per operacions pendents d'aplicar al
pressupost».



De l'anàlisi dels saldos de la selecció de proveïdors s'ha detectat el pagament d'una
certificació d'obra, per un import de 186 milers d'euros, aprovada en Junta de Govern a
l'exercici 2006, però que no figurava com a pendent de pagament en el compte
d'aquest proveïdor, si bé hi ha constància de l'existència d'aquest saldo als creditors de
pressuposts tancats en un altra partida pressupostària. L'Ajuntament no ha aportat
documentació justificativa d'aquesta situació, ni la justificació per la demora en el
pagament.

RECOMANACIONS
- Confeccionar un inventari de béns i drets que, de conformitat amb la legislació
patrimonial, detalli cada un dels diversos elements de l'immobilitzat i conciliar-lo amb els
actius comptabilitzats; dur a terme els ajustaments necessaris, i, si escau, practicar les
correccions valoratives que calguin amb la finalitat de conèixer en tot moment el valor
net comptable individualitzat dels béns que integren l'immobilitzat de la corporació.
- Estimar i comptabilitzar l'amortització comptable corresponent a cada un dels béns
classificats com a immobilitzat material d'acord amb la INCL.
- Analitzar, depurar i regularitzar els saldos dels epígrafs corresponents als deutors,
pressupostaris i extrapressupostaris, i de les inversions financeres temporals, així com
reconèixer l'efecte d'aquest procediment tant en l'aspecte patrimonial com en el
pressupostari i, finalment, ajustar el saldo corresponent de la provisió per a
insolvències.
- Registrar la situació corresponent a les operacions de cessió del dret de crèdit pel que
fa tant als passius vinculats com als drets dels convenis vinculats a aquestes
operacions i descriure en la memòria del Compte general l'existència dels compromisos
derivats d'aquests contractes.
- Dotar la provisió corresponent per a riscs i despeses per l'import estimat per satisfer
les responsabilitats, probables o certes, procedents de litigis en curs, indemnitzacions o
altres obligacions pendents de quantia indeterminada.
- Comptabilitzar, al tancament de cada exercici, totes les obligacions pendents d'aplicar
al pressupost i procurar que el seu import no sigui significatiu.
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- Analitzar i conciliar els saldos amb els organismes autònoms al tancament de l'exercici,
amb l'objectiu d'aconseguir que hi hagi equivalència en els saldos i les operacions que
registren ambdues entitats.
- Dur a terme les anotacions comptables pertinents a fi de corregir les incidències
exposades i procurar-ne la detecció i l'esmena en exercicis posteriors.

Annex III.1:
Quadre III.1.1. Deutors pressupostaris per capítols
Quadre III.1.2. Conciliació de saldos deutors d'altres administracions
Quadre III.1.3. Situació i moviments de deutors no pressupostaris
Quadre III.1.4. Deute a la fi de l'exercici
Quadre III.1.5. Estalvi net d'acord amb l'art. 53 del TRLRHL
Quadre III.1.6. Creditors pressupostaris per capítols
Quadre III.1.7. Situació i moviments de creditors no pressupostaris
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2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
El compte resumit del resultat econòmic patrimonial de l'exercici 2014 es mostra en el quadre
següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. COMPTE DEL RESULTAT
ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L’EXERCICI DE 2014 (en milers d'euros)
CONCEPTES
2014
2013
+ Ingressos ordinaris
31.473
31.882
- Despeses ordiàries
Resultat ordinari
+ Ingressos extraordinaris
- Despeses extraordinàries
Resultat extraordinari
ESTALVI (+) / DESESTALVI (-)

A.

-25.609
5.864
1
-792
-791
5.073

-27.970
3.911
526
-415
111
4.022

DEURE

El detall de les despeses que integren el compte del resultat econòmic patrimonial, així com la
comparació amb l'any anterior, és el següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. DEURE DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L’EXERCICI DE
DEURE

2014 (en milers d'euros)
2014
% /Total

A) DESPESES
3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials

2013

Var. 14-13

% Var.

26.401
21.616

100,0%
81,9%

28.385
22.646

-1.984
-1.030

-7,0%
-4,5%

10.432
8.186

39,5%
31,0%

10.094
7.763

338
423

3,3%
5,5%

a.2) Càrregues socials
b) Prestacions socials
c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat

2.246
8
1.258

8,5%
0,0%
4,8%

2.331
8
1.316

-86
0
-58

-3,7%
-3,7%
-4,4%

d) Variació provisions de tràfic
e) Altres despeses de gestió

199
9.175

0,8%
34,8%

1.760
8.765

-1.561
410

-88,7%
4,7%

f) Despeses financeres i similars
4. Transferències i subvencions

544
3.993

2,1%
15,1%

702
5.324

-159
-1.332

-22,6%
-25,0%

3.281
711

12,4%
2,7%

4.110
1.214

-829
-503

-20,2%
-41,4%

792
184

3,0%
0,7%

415

377
184

90,9%

609
5.073

2,3%
19,2%

415
4.022

194
1.051

46,7%
26,1%

a) Despeses de personal
a.1) Sous, salaris i assimilats

a) Transferències i subvencions corrents
b) Transferències i subvencions de capital
5. Pèrdues i despeses extraordinàries
a) Pèrdues procedents d'immobilitzat
e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis
ESTALVI

L'exercici 2014 presenta un estalvi de 5.073 milers d'euros, la qual cosa suposa un increment
del resultat de 1.051 milers d'euros respecte als obtinguts en l'exercici anterior.
Les despeses de l'exercici 2014 han disminuït un 7,0 % respecte de les de l'exercici 2013,
1.984 milers d'euros.
Es produeix un descens significatiu de la despesa al epígrafs de «Variació de provisions de
tràfic» i «Transferències i subvencions», en 1.561 milers d'euros i 1.332 milers d'euros,
respectivament. Es produeix un increment de la despesa en els epígrafs d'«Altres despeses de
gestió» i «Despeses de personal», per uns imports de 410 milers d'euros i de 338 milers
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d'euros, respectivament. Per tant, excepte per aquests darrers conceptes, les despeses de
funcionament han descendit en 1.030 milers d'euros, un 4,5 % respecte de l'exercici anterior.
Els epígrafs més importants sobre el total de despeses són els de «Despeses de personal»,
10.432 milers d'euros, que representen el 39,5 % del total de despeses, i el d'«Altres despeses
de gestió», 9.175 milers d'euros, que suposen el 34,8 % del total de despeses.
Les despeses i les pèrdues d'altres exercicis, 609 milers d'euros, corresponen a les
anul·lacions de drets de pressuposts tancats realitzades durant l'exercici 2014. D'aquestes
anul·lacions, 516 milers d'euros corresponen a baixes de drets per cobrar de drets de
pressuposts tancats i 93 milers d'euros d'anul·lacions de drets de pressupostos tancats per
motiu de prescripció.

B.

HAVER

El detall dels ingressos que integren el compte del resultat econòmic patrimonial, així com la
comparació amb l'any anterior, és el següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. HAVER DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L’EXERCICI DE
2014 (en milers d'euros)
HAVER
2014
% /Total
2013
Var. 14-13
% Var.
A) INGRESSOS
1. Vendes i prestacions de serveis
a) Vendes
b.1)Preus públics per prestació de serveis

31.474
294
294
294

100,0%
0,9%
0,9%
0,9%

32.408
252
252
252

-934
42
42
42

-2,9%
16,9%
16,9%
16,9%

3. Ingressos de gestió ordinària
a) Ingressos tributaris
a.1) Imposts propis
a.3) Taxes

23.127
23.127
15.698
7.426

73,5%
73,5%
49,9%
23,6%

22.665
22.665
15.133
7.529

462
462
565
-103

2,0%
2,0%
3,7%
-1,4%

a.5) Altres ingressos tributaris
4. Altres ingressos de gestió ordinària
c) Altres ingressos de gestió
f) Altres interessos i ingressos similars

3
1.843
1.525
318

0,0%
5,9%
4,8%
1,0%

3
3.144
2.864
280

0
-1.301
-1.339
37

-0,2%
-41,4%
-46,8%
13,3%

5. Transferències i subvencions
a) Transferències corrents
b) Subvencions corrents
c) Transferències de capital

6.209
5.076
769
256

19,7%
16,1%
2,4%
0,8%

5.821
4.520
529
219

388
556
240
38

6,7%
12,3%
45,4%
17,2%

108
1
1

0,3%
0,0%
0,0%

554
526

-446
-525
1
-526

-80,6%
-99,7%

d) Subvencions de capital
6. Beneficis i ingressos extraordinaris
a) Beneficis procedents d'immobilitzat
d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis

526

-100,0%

Desestalvi

Els ingressos de l'exercici 2014 presenten un descens del 2,9 %, 934 milers d'euros. Cal
destacar, ja que suposen un 73,5 % del total, els ingressos tributaris que s'incrementen en un
2,0 %, és a dir, 462 milers d'euros més respecte a l'exercici anterior.
En l'epígraf «Altres ingressos de gestió ordinària» es produeix un descens del 41,4 % respecte
a l'exercici anterior, 1.301 milers d'euros, pricipalment pel descens d'ingressos per multes, 962
milers d'euros menys que a l'exercici anterior, és a dir, un descens del 58,5 %, que explica el
73,9 % de la variació d'aquest epígraf.
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C.

CONCILIACIÓ ENTRE EL RESULTAT PRESSUPOSTARI I L'ECONÒMIC
PATRIMONIAL

La conciliació entre el resultat pressupostari i l'econòmic patrimonial és la següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. CONCILIACIÓ RESULTAT
PRESSUPOSTARI / ECONÒMIC PATRIMONIAL (en milers d’euros)
Resultat pressupostari de l'exercici (drets reconeguts–obligacions reconegudes)
+ Capítol 6 Inversions reals. Total capítol
+ Capítol 9. Passius financers. Amortització de préstecs
- Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat
- Variació provisions de tràfic
- Pèrdues procedents d'immobilitzat (permuta)
+ Guanys procedents d'immobilitzat
+ Diferències al capítol 1
+/- Altres ajustaments
Resultat econòmic patrimonial de l'exercici (estalvi)

704
2.316
3.817
-1.258
-199
-184
1
0
-125
5.073

Incidències:
- Ateses les incidències exposades en els apartats anteriors i el treball de revisió realitzat, el
resultat econòmic patrimonial de l'exercici està condicionat per les circumstàncies següents:


Si bé l'Ajuntament comptabilitza despesa per amortització de l'immobilitzat material,
aquesta no es pot verificar per la falta d'un inventari detallat de béns.



En l'exercici 2015 es va realitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits que incloïen
factures dels exercicis 2014 i anteriors, per un import de 1.842 milers d'euros, que no
s'havien imputat al resultat econòmic patrimonial de l'exercici 2014.



No s'ha dotat la provisió pels imports corresponents a riscs i despeses per
responsabilitat de litigis en curs. De vint-i-vuit litigis amb possible repercussió
econòmica, al final de l'exercici 2014, hi ha 26 expedientes en els quals no s'ha aportat
la quantificació, excepte de dos expedientes per un import conjunt de 1.666 milers
d'euros, sobre el quals s'hauria d'haver dotat provisió per a riscs i despeses per
responsabilitat.



De la fiscalització d'una selecció de proveïdors, s'ha detectat que hi ha factures, per un
import de 71 milers d'euros, meritades en l'exercici 2014 que no consten registrades en
el compte «413. Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost».



No s'ha comptabilitzat la despesa pels interessos meritats i no vençuts al tancament de
l'exercici 2014 (regles 30b i 70.b de la INCL), per un import de 16 milers d'euros.



Les depeses financeres dels avals, per un import de 18 milers d'euros, s'han
comptabilitat incorrectament en el compte de despesa com a interessos de préstecs.

RECOMANACIONS
- Dur a terme les anotacions comptables pertinents a fi de corregir les incidències
exposades i procurar-ne la detecció i l'esmena en exercicis posteriors.
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3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
A.

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA I SOSTENIBILITAT
FINANCERA

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix una sèrie de principis als quals ha d'adequar-se la política pressupostària del sector
públic, i assenyala que l'elaboració, l'aprovació i l'execució dels pressupostos de les
administracions públiques s'han de sotmetre al principi d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. A més, sota la denominació de regla de despesa, determina que la
variació de la despesa computable de les administracions públiques no pot superar la taxa de
referència de creixement del producte interior brut a mitjà termini de l'economia espanyola.
Quant al principi de sostenibilitat financera, inicialment, la Llei orgànica 2/2012 el va considerar
sota un entorn estrictament financer, referit al compliment del límit de deute públic; com a
resultat de la modificació que va introduir la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, s'afegeix
com a condició de compliment d'aquest principi el deute comercial, atesa la informació que és
procedent afegir respecte al compliment de pagament a creditors.
Aquesta Llei orgànica 2/2012, que desplega l'art. 135 de la Constitució espanyola, reformat el
mes de setembre de 2011, es presenta, com un mecanisme d'alerta primerenca, similar a
l'existent en la normativa europea, consistent en la formulació d'un advertiment que permetrà
que s'anticipin les mesures necessàries de correcció en cas que s'apreciï risc d'incompliment
dels objectius d'estabilitat, de deute públic o de la regla de despesa. La no-adopció de mesures
suposa l'aplicació de les mesures correctives. Cal fer menció que també s'inclou un tractament
diferent en el supòsit de dèficit per circumstàncies excepcionals (catàstrofes naturals, recessió
econòmica o situació d'emergència extraordinària).
D'altra banda, l'art. 15 de la Llei orgànica 2/2012 assenyala que correspon al Govern, en el
primer semestre de cada any, la fixació dels objectius d'estabilitat pressupostària, incloent-hi la
regla de despesa i de deute públic, referits als tres exercicis següents, tant per al conjunt de les
administracions públiques com per a cadascun dels seus subsectors.
En aquest ordre, l'Acord de Consell de Ministres de 28 de juny de 2013, publicat en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, núm. 303, de 15 de juliol de 2013,
estableix els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt
d'administracions públiques i de cadascun dels seus subsectors per al període 2014-2016 i el
límit de despeses no financera.
OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA - DEUTE PÚBLIC - REGLA DE DESPESA
Període 2014-2016
2014
2015
2016
Estabilitat pressupostària (percentatge del PIB)
Deute públic (percentatge del PIB)
4
4
3,9
Regla de despesa (taxa de creixement del PIB)
1,5
1,7
1,9

Quant el volum del deute públic, cal tenir en compte, d'una banda, el límit previst en l'art. 53 del
TRLRHL, en el qual es disposa que el nivell d'aquest deute no pot sobrepassar, sense les
autoritzacions corresponents, el 110 % dels ingressos corrents del període anterior, i, de l'altra,
el límit que estableix la disposició final catorzena del RDL 20/2011, dotada de vigència
indefinida per la disposició final trenta-unena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013, del 75 % dels ingressos corrents, segons les
xifres deduïdes dels estats comptables consolidats, aplicable com a límit per concertar noves
operacions de préstec.
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1. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
L'estabilitat pressupostària es presenta com l'equilibri pressupostari, d'execució i liquidació,
entre els ingressos i les despeses de naturalesa no financera, en termes de comptabilitat
nacional. En aquest sentit, el resultat que s'obté quan els ingressos no financers superen les
despeses no financeres s'anomena capacitat de finançament; en cas contrari, és a dir, quan les
despeses resulten superiors als ingressos, s'anomena necessitat de finançament i representa
una situació d'inestabilitat.
L'estabilitat pressupostària s'aconsegueix quan la suma dels capítols 1-7 de l'estat d'ingressos
és igual o superior a la suma dels capítols 1-7 de l'estat de despeses. Per completar el càlcul,
és necessari realitzar una sèrie d'ajusts derivats de l'existència de diferències d'imputació entre
la comptabilitat pressupostària de l'Ajuntament i els criteris de comptabilitat nacional adaptats al
Sistema de Comptes Europeu (SEC'2010). Cal assenyalar que, a efectes de comptabilitat
nacional, integren l'administració pública local d'una entitat la mateixa administració de l'entitat
local; els organismes autònoms, entitats públiques empresarials i altres ens públics considerats
productors no de mercat (sense ingressos comercials majoritaris), i les societats mercantils,
fundacions i consorcis productors no de mercat (sense ingressos comercials majoritaris).
Per a les unitats incloses en el sector d'administracions públiques, cal que s'obtingui de forma
consolidada la suma dels capítols 1-7, tant dels ingressos com de les despeses.
Estabilitat pressupostària en l'elaboració dels pressuposts
A efectes de l'aplicació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, seguint els criteris de comptabilitat nacional SEC'2010, en la preparació
dels pressuposts l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca considera administració pública local
els ens següents: el mateix Ajuntament i els seus organismes autònoms.
L'informe de la Intervenció sobre el pressupost de l'exercici 2014 indica que «es compleix
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, ja que el conjunt dels pressupostos i estats financers
inicials que formen el Pressupost de l'Ajuntament, presenta superàvit en termes de capacitat de
finançament de conformitat amb la definició continguda en el SEC. L'estudi exhaustiu de
l'assoliment de l'estabilitat pressupostària es realitza amb informe apart».
D'acord amb l'informe d'estabilitat pressupostària del pressupost general de 2014, elaborat per
l'interventor el 25 de novembre de 2013, sobre els pressuposts inicials de les entitats que
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca inclou en el càlcul de l'estabilitat pressupostària, la
situació és la següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. PRESSUPOST INICIAL - ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA (en milers d'euros)

Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Patronat de l'Hospital Municipal

Ingressos no
financers
29.927
2.573

Patronat Municipal d'Escoles Infantils
TOTAL

827
33.326

Entitat

Despesa no
Ajusts de la
Ajusts per oper. Cap. de finanç.
financera
mateixa entitat
internes
(Nec. de finanç.)
-26.230
104
3.801
-2.573
370
370
-827
-29.629

66
540

66
4.237

Per completar el càlcul, és necessari realitzar una sèrie d'ajusts derivats de l'existència de
diferències d'imputació entre la comptabilitat pressupostària de l'Ajuntament i els criteris de
comptabilitat nacional adaptat al Sistema de Comptes Europeu (SEC'2010).
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Segons l'informe de la Intervenció aquests ajustaments augmenten la capacitat de finançament
que deriva del saldo no financer en 540 milers d'euros, cosa que, d'acord amb aquest mateix
informe, produeix una capacitat de finançament com a resultat de les previsions inicials per un
total de 4.237 milers d'euros.
Els ajusts per al càlcul de l'estabilitat pressupostària sobre el pressupost de l'exercici 2014 són
els següents:
Capítols 1-3 d'ingressos. Imposts directes, indirectes i taxes
El registre en comptabilitat nacional es realitza amb criteri de caixa. Aleshores cal ajustar
aquests capítols en funció dels percentatges històrics de recaptació d'aquests capítols, és a dir,
dels cobraments obtinguts, tant del període com els obtinguts per aquests conceptes d'exercicis
tancats. En aquest ordre es produirà un ajust negatiu si els drets reconeguts resulten superiors
als cobraments obtinguts i un ajust positiu si en aquest estat comparatiu la superioritat es
presenta per la banda d'aquests cobraments. L'Ajuntament per aquest concepte presenta un
ajust negatiu per -2.113 milers d'euros; el Patronat de l'Hospital Municipal en presenta un de
positiu per 173 milers d'euros, i el Patronat d'Escoles Infantils en presenta un de negatiu de -2
milers d'euros.
Ajust per la liquidació pendent dels exercicis 2008 i 2009
Aquest ajust considera la devolució que correspon a l'Ajuntament que deriva de la liquidació
final relativa als períodes 2008 i 2009 per la participació en els tributs de l'Estat. Aquesta
partida resulta neutral en la determinació de l'objectiu de dèficit. Aleshores, per obtenir aquesta
neutralitat s'ha realitzar un ajust positiu per un import que ascendeix 423 milers d'euros.
Ajustaments per grau d'execució de la despesa del pressupost
L'Ajuntament per aquest concepte presenta un ajust positiu per un import de 914 milers
d'euros; el Patronat de l'Hospital Municipal en presenta també un de positiu per un import de
178 milers d'euros, i el Patronat d'Escoles Infantils també un de positiu de 68 milers d'euros.
Ajustaments del saldo de despeses pendents d'aplicar al pressupost
D'acord amb l'informe de la Intervenció, les despeses pendents d'aplicar al pressupost són per
un import de 1.712 milers d'euros; per tant, és procedent un ajust negatiu per aquest import. No
obstant això, l'Ajuntament no ha registrat cap import en el compte «413. Creditors per
operacions pendents d'aplicar al pressupost».
Ajust pel mecanisme de pagament a proveïdors
Aquest ajust considera l'import del mecanisme de pagament a proveïdors que correspon a
l'Ajuntament que ha de resultar neutral en la determinació de l'objectiu de dèficit. Aleshores, per
obtenir aquesta neutralitat s'ha de realitzar un ajust positiu per un import que ascendeix 2.593
milers d'euros.
Estabilitat pressupostària dels pressuposts definitius
Cal destacar que els crèdits definitius del pressupost de l'exercici 2014 de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca incompleixen el principi d'estabilitat pressupostària, atès que s'han
finançat modificacions pressupostàries dels capítols no financers amb romanent de tresoreria,
per un import de 3.940 milers d'euros.
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Estabilitat pressupostària en la liquidació dels pressuposts
L'informe de la Intervenció, de 20 de maig de 2014 (òbviament la data que figura a aquest
informe és incorrecta), corresponent a la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici
2014, en l'apartat relatiu al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària indica que, una
vegada practicats els diferent ajustos, determina una capacitat de finançament per un total de
6.949 milers d'euros.
L'esquema que presenta aquest informe és el següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST - ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA (en milers

Entitat
Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Patronat de l'Hospital Municipal
Patronat Municipal d'Escoles Infantils
TOTAL

d'euros)
Ingressos no
Despesa no
financers

financera

31.469
2.656

-26.948
-2.567

816

-840

34.940

-30.355

Ajusts de la

Ajusts per oper.

Cap. de finanç.

mateixa entitat

internes

(Nec. de finanç.)

2.354
9

6.875
98

2.363

6.949

-24

Tal com es desprèn del quadre precedent la capacitat inicial de finançament per un total de
4.585 milers d'euros augmenta pels efectes dels ajusts en 2.363 milers d'euros, i presenta un
total final de 6.949 milers d'euros.
Els ajusts per al càlcul de l'estabilitat pressupostària sobre la liquidació del pressupost són els
següents:
Capítols 1-3 d'ingressos. Imposts directes, indirectes i taxes
El registre en comptabilitat nacional es realitza amb criteri de caixa. Aleshores és procedent
ajustar aquests capítols en funció dels cobraments obtinguts, tant del període com els obtinguts
per aquests conceptes d'exercicis tancats. En aquest ordre, es produirà un ajust negatiu si els
drets reconeguts resulten superiors als cobraments obtinguts i un ajust positiu si en aquest
estat comparatiu la superioritat es presenta per la banda d'aquests cobraments. Quant a
l'Ajuntament per al període 2014, aquest concepte presenta un ajust negatiu per un total de
-135 milers d'euros i el Patronat de l'Hospital Municipal en presenta un de positiu per un total de
9 milers d'euros.
Participació en els tributs de l'Estat (PTE) i pel sistema de pagament a proveïdors
Considera la devolució que correspon a l'Ajuntament que deriva de la liquidació final relativa als
períodes 2008 i 2009 per la participació en els tributs de l'Estat, l'ajust pel sistema de pagament
a proveïdors 2014 i l'ajustament per altres retencions 2014. Aquestes partides resulten neutrals
en la determinació de l'objectiu de dèficit. Aleshores, per obtenir aquesta neutralitat cal realitzar
un ajust positiu equivalent al total imputat com a devolució del període per un import que
ascendeix 3.365 milers d'euros.
Ajustaments del saldo de despeses pendents d'aplicar al pressupost
Segons l'informe de la Intervenció, la diferència entre les despeses pendents d'aplicar al
pressupost a l'inici de l'exercici, 2.210 milers d'euros, i les pendents d'aplicar al final d'aquest,
1.516 milers d'euros, suposa un import de -993 milers d'euros, de les quals hi ha un import de
120 milers d'euros que correspon al capítol 9 i, per això, no es computen. Per tant, l'ajust per
les despeses pendents d'aplicar al pressupost dels capítols 1-7 és de -873 milers d'euros.
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2. REGLA DE DESPESA
La regla de despesa, regulada en la Llei orgànica 2/2012, cerca l'objectiu de mantenir la
despesa dins la franja dels ingressos habituals. No es desenvolupa sobre la totalitat de la
despesa, considera com a computable la part no financera del pressupost, capítols 1-7, amb
determinats afegiments i excepcions que deriven de l'adaptació als criteris de comptabilitat
nacional (SEC'2010). L'article 12 de la mateixa Llei orgànica diu que «s'entén per despesa
computable als efectes que preveu l'apartat anterior, els usos no financers definits en termes
del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals, exclosos els interessos del deute, la
despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada amb
fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions públiques i les
transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals vinculades als sistemes
de finançament».
En definitiva, aquesta regla resulta un mecanisme que persegueix que la despesa no presenti
un creixement per sobre de la variació que experimenti el PIB. Amb una excepció, que es
produeix quan l'excés es troba finançat amb nous ingressos de tipus estructurals o permanents.
Regla de despesa en l'elaboració dels pressuposts
D'acord amb l'informe d'estabilitat pressupostària del pressupost general de 2014, elaborat per
l'interventor el 25 de novembre de 2013, sobre els pressuposts inicials de les entitats que
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca inclou en el càlcul de l'estabilitat pressupostària, la
situació de la regla de despesa és la següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. REGLA DE DESPESA SOBRE EL PRESSUPOST INICIAL DE 2014.
DADES CONSOLIDADES (en milers d'euros)
Concepte
Import 2013
Import 2014
Suma dels capítols 1-7 de despeses menys el capítol 3 de despeses
Ajustaments càlcul treballs no financers segons SEC:
Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost
Ajust per grau d'execució del pressupost
Treballs no financers segons SEC excepte interessos de deute
Pagaments per transferències a altres entitats de la corporació local
Despeses finançades amb fons finalistes de la Unió Europea o altres administracions
Total despesa computable de l'exercici
Límit de l'1,5%
Compliment de la regla de despesa

29.842

29.084

796
591
31.228
-2.478
523
29.273

600
29.684
-2.356
531
27.859
29.712
1.854

Els ajusts per a la determinació del compliment de la regla de despesa sobre el pressupost
inicial de l'exercici 2014 són els següents:
Ajustaments del saldo de despeses pendents d'aplicar al pressupost
Segons l'informe de la Intervenció, la diferència entre les despeses pendents d'aplicar al
pressupost a l'inici de l'exercici i les pendents d'aplicar al final de l'exercici 2013 és per un
import de 796 milers d'euros, mentre que estima que la diferència per les despeses pendents
d'aplicar al pressupost dels capítols 1-7 per a l'exercici 2014 serà de 600 milers d'euros.
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Ajustaments per grau d'execució de la despesa del pressupost
Segons l'Informe de la Intervenció, l'ajust per grau d'execució del pressupost de despeses és
per un import de 591 milers d'euros. Cal destacar, respecte d'aquest ajust, que en l'informe
esmentat els imports han estat sumats a la liquidació de l'exercici 2013 en lloc de restar-los en
el pressupost de 2014, cosa que representa una diferència de 9 milers d'euros. No obstant,
aquesta diferència no varia el compliment de la regla de despesa, atès que el marge calculat
inicialment és de 1.854 milers d'euros.
Pagaments per transferències a altres entitats dependents de la corporació local
Segons l'Informe de la Intervenció, els pagaments per transferències a altres entitats
dependents de la corporació local corresponents a l'exercici 2013 són per un import de 2.478
milers d'euros i la previsió segons els pressuposts de l'exercici 2014, de 2.356 milers d'euros.
Despeses finançades amb fons finalistes
També cal descomptar la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la
Unió Europea o d'altres administracions públiques. En aquest sentit, es reduirà la part de la
despesa que es financi amb ingressos afectats, tot i que aquests fons es percebin en un
exercici diferent al de la meritació de la despesa. L'import que recull el document preparat per
l'Ajuntament ascendeix a 523 milers d'euros per a l'exercici 2013 i l'estimació per a l'exercici
2014 és de 531 milers d'euros. Cal destacar, respecte d'aquest ajust, que en l'informe esmentat
els imports han estat sumats en lloc de restar-los en el càlcul, cosa que representa una
diferència d'import inferior a un miler d'euros, que, a més, no varia el compliment de la regla de
despesa.
Regla de despesa en la liquidació dels pressuposts
L'informe de la Intervenció corresponent a la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de
l'exercici 2014, una vegada practicats els diferents ajusts, conclou que no incompleix la regla de
despesa. En aquest sentit, segons el que ja s'ha exposat anteriorment, el Consell de Ministres
de 28 de juny de 2013 va fixar com límit de creixement d'aquesta despesa computable l'1,5 %.
Aleshores, d'acord amb aquest informe, l'Ajuntament compleix l'objectiu de la regla de despesa
amb un marge de 818 milers d'euros de la despesa computable fixat per a l'exercici 2014.
Considerant les despeses no financeres, capítols 1-7, sense interessos (capítol 3), l'esquema
que presenta l'informe esmentat és el següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. REGLA DE DESPESA SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST. DADES CONSOLIDADES (en milers d'euros)
Concepte
Suma dels capítols 1-7 de despeses menys el capítol 3 de despeses
Ajustaments càlcul treballs no financers segons SEC:
Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost
Treballs no financers segons SEC excepte interessos de deute
Pagaments per transferències a altres entitats de la corporació local
Despeses finançades amb fons finalistes de la Unió Europea o altres administracions
Total despesa computable de l'exercici
Límit de l'1,5%
Compliment de la regla de despesa
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Import 2013
29.612

Import 2014
29.811

-434
29.178
-2.467
-1.468
25.243

-873
28.938
-2.356
-1.779
24.803
25.621
818
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Els ajusts per a la determinació del compliment de la regla de despesa sobre la liquidació del
pressupost de l'exercici 2014 són els següents:
Ajustaments del saldo de despeses pendents d'aplicar al pressupost
Segons l'Informe de la Intervenció, la diferència entre les despeses pendents d'aplicar al
pressupost a l'inici de l'exercici, 2.210 milers d'euros, i les pendents d'aplicar al final d'aquest,
1.516 milers d'euros, suposa un import de -993 milers d'euros, de les quals hi ha un import de
120 milers d'euros que corresponen al capítol 9 i, per això, no es computen. Per tant, l'ajust per
les despeses pendents d'aplicar al pressupost dels capítols 1-7 és de -873 milers d'euros.
Pagaments per transferències a altres entitats dependents de la corporació local
Segons l'Informe de la Intervenció, els pagaments per transferències a altres entitats
dependents de la corporació local són per un import de 2.356 milers d'euros.
Despeses finançades amb fons finalistes
També cal descomptar la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la
Unió Europea o d'altres administracions públiques. En aquest sentit, es reduirà la part de la
despesa que es financi amb ingressos afectats, tot i que aquests fons es percebin en un
exercici diferent al de la meritació de la despesa. L'import que recull el document preparat per
l'Ajuntament ascendeix a 2.356 milers d'euros, dels quals 5 milers d'euros corresponen a la
Unió Europea, 743 milers d'euros, a l'Estat i 721 milers d'euros, al Consell Insular de Menorca.

3. VOLUM DEL DEUTE PÚBLIC I ESTALVI NET
Seguint els comentaris anteriors, cal recordar que l'art. 13 Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix l'obligació de no passar el límit de
deute públic que ha estat fixat en el 4 % del PIB per a l'exercici 2014. Cal fer menció que per a
l'Administració local no s'ha establert en termes d'ingressos no financers aquest objectiu,
aleshores resulta aplicable el límit que estableix l'art. 53 del TRLRHL, que el fixa en el 110 %
dels ingressos corrents liquidats, considerant el que es disposa en la disposició final trentaunena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any
2013, del 75 % dels ingressos corrents, segons les xifres deduïdes dels estats comptables
consolidats, aplicable com a límit per concertar noves operacions de préstec.
D'acord amb l'informe d'estabilitat pressupostària del pressupost general de 2014, elaborat per
l'interventor el 25 de novembre de 2013, el nivell de deute viu a l'inici de l'exercici 2014 és el
següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. RÀTIO DEUTE VIU A
1 DE GENER DE 2014 (en milers d'euros)
Concepte

01/01/2014

1.- Ingressos corrents (capítols 1-5)

29.927

2.- Deute a 1 de gener de 2014

19.129

RÀTIO ENDEUTAMENT (2/1)

63,9%

En aquest sentit, el volum de deute viu, a 31 de desembre de 2014, que presenta l'Ajuntament i
el seu efecte sobre els ingressos corrents, segons l'informe de la Intervenció corresponent a la
liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2014, resulta el següent:
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AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. RÀTIO DEUTE VIU CONSOLIDAT AL
TANCAMENT DE L'EXERCICI 2014 (en milers d'euros)
Concepte
2014

2013

1.- Drets liquidats operacions corrents en termes consolidats

32.221

33.031

2.- Deute al tancament de l'exercici

15.411

19.715

RÀTIO ENDEUTAMENT (2/1)

47,8%

59,7%

Tal com es desprèn del quadre precedent, l'indicador corresponent al deute viu al tancament de
l'exercici 2014 de l'Ajuntament és del 47,8 %. Per tant, no excedeix el que disposa la referida
disposició final trenta-unena de la Llei 17/2012, en què es fixa aquest indicador en un 75 %.
Pel que fa a la situació relativa a l'estalvi net, d'acord amb l'art. 53 del TRLRHL, pel que fa a la
situació de l'Ajuntament al tancament del període 2014, l'informe de la Intervenció corresponent
a la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2014 indica que resulta positiva
segons l'esquema següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. ESTALVI NET D'ACORD AMB L'ART. 53 DEL TRLRHL (en milers d'euros)
Concepte
1.- Drets reconeguts operacions corrents, capítols 1 - 5
2.- Obligacions reconegudes, capítols 1, 2 i 4
3.- Obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit finançades amb romanent líquid de tresoreria
4.- Anualitat teòrica
ESTALVI NET (1-2+3-4)

2014
31.105
23.377
1.150

2013
31.109
22.978

4.142
4.737

3.935
4.196

Incidències:
- L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca no inclou tots els ens dependents a l'hora de verificar
el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i regla de despesa, tal com estableix l'art.
4 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats
locals, atès que no consolida el Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i la
Fundació Ciutadella Cultura.
- L'informe d'estabilitat pressupostària del pressupost general de 2014, elaborat per l'interventor
el 25 de novembre de 2013, a l'hora de calcular la regla de despesa, classifica incorrectament
l'ajust per grau d'execució del pressupost i el suma als imports de 2013, en lloc de restar-lo dels
imports de 2014, i computa amb signe contrari les despeses finançades amb fons finalistes de
la Unió Europea o altres administracions. Així, el marge de compliment de la regla de despesa
resulta de 1.844 milers d'euros, en lloc de 1.854 milers d'euros.
- Els crèdits definitius del pressupost de l'exercici 2014 de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca incompleixen el principi d'estabilitat pressupostària, atès que s'han finançat
modificacions pressupostàries dels capítols no financers amb romanent de tresoreria, per un
import de 3.940 milers d'euros.
- L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca realitza ajusts per despeses realitzades en l'exercici
pendents d'aplicar al pressupost, tant en la verificació del compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària com en la regla de despesa; no obstant això, l'Ajuntament no ha registrat cap
import en el compte «413. Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost».
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B.

PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS

El pressupost de l'exercici 2014 va ser aprovat provisionalment el 28 de novembre de 2013 i
publicat al BOIB el 30 de novembre de 2013. El pressupost definitiu va ser aprovat el 30 de
desembre de 2013 i va ser publicat en el BOIB el 31 de desembre de 2013, data en la qual va
entrar en vigor. Per tant, la data d'aprovació del pressupost va ser la data límit establerta en
l'art. 169.2 del TRLRHL.
El pressupost inicial consolidat de despeses per a l'exercici 2014 és de 31.251 milers d'euros
(29.927 milers d'euros per a l'Administració general, 2.573 milers d'euros per al Patronat de
l'Hospital Municipal, 827 milers d'euros per al Patronat Municipal d'Escoles Infantils i 406 per al
Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella, sense tenir en compte els -2.481
milers d'euros d'ajusts de consolidació). Per al seu finançament es preveuen uns ingressos de
31.251 milers d'euros sense endeutament a llarg termini.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. PRESSUPOST GENERAL INICIAL CONSOLIDAT
(en milers d'euros)
Concepte
Pressupost Ajuntament de Ciutadella
Patronat d'Escoles Infantils
Patronat de l'Hospital Municipal
Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella
Pressupost agregat
Menys transferències internes
PRESSUPOST INICIAL CONSOLIDAT

Ingressos (1) Despeses (2)
29.927
29.927
827
827
2.573
2.573
406
406
33.733
33.733
-2.481
-2.481
31.251
31.251

(1) - (2)

El pressupost inicial consolidat és el següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. ESCENARI PRESSUPOSTARI INICIAL
Concepte

CONSOLIDAT (en milers d'euros)
Ingressos (1)

Operacions corrents (capítols 1 - 5)
Operacions de capital (capítols 6 i 7)
Operacions amb actius financers (capítol 8)
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(1) - (2)

25.598

5.489

165

1.710

-1.545

3.944

-3.944

31.251

31.251

Variació neta de passius financers (capítol 9)
TOTAL PRESSUPOST

Despeses (2)

31.086
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Pel que fa a l'Administració general (àmbit subjectiu d'aquest epígraf de l'Informe), el
pressupost inicial i l'escenari pressupostari són els següents:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. PRESSUPOST INICIAL (en milers d'euros)
Ingressos
2014
% /Total
2013
Var. 14-13
% Var.
1. Imposts directes
14.786
49,4%
14.781
5
0,0%
2. Imposts indirectes
303
1,0%
303
3. Taxes i altres ingressos
9.130
30,5%
9.445
-315
-3,3%
4. Transferències corrents
5.069
16,9%
4.438
631
14,2%
5. Ingressos patrimonials
639
2,1%
624
14
2,3%
Operacions corrents
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions de capital
TOTAL INGRESSOS
Despeses
1. Despeses de personal

29.927

100,0%

29.592

335

1,1%

29.927

100,0%

29.592

335

1,1%

2014
10.410

% /Total
34,8%

2013
10.569

Var. 14-13
-159

% Var.
-1,5%

9.420
545
4.063
24.438
1.021
770

31,5%
1,8%
13,6%
81,7%
3,4%
2,6%

9.131
702
4.131
24.533
694
797

289
-157
-68
-95
327
-26

3,2%
-22,4%
-1,6%
-0,4%
47,2%
-3,3%

3.697
5.489
29.927

12,4%
18,3%
100,0%

3.568
5.059
29.592

129
430
335

3,6%
8,5%
1,1%

2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
Operacions corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions de capital
TOTAL DESPESES

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. ESCENARI PRESSUPOSTARI (en
Concepte

milers d'euros)
Ingressos (1)

Operacions corrents (capítols 1 a 5)

29.927

Operacions de capital (capítols 6 i 7)
Operacions amb actius financers (capítol 8)
Variació neta de passius financers (capítol 9)
TOTAL PRESSUPOST

29.927

Despeses (2)

(1) - (2)

24.438

5.489

1.791

-1.791

3.697

-3.697

29.927

El pressupost de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca està equilibrat. El saldo positiu que es
genera a les operacions corrents, 5.489 milers d'euros, cobreix les despeses d'operacions de
capital, 1.791 milers d'euros, i les despeses per variació de passius financers, 3.697 milers
d'euros. Així, l'estalvi pressupostari net (operacions corrents d'ingressos menys operacions
corrents de despeses menys amortització de l'endeutament) és positiu en 1.791 milers d'euros.
Els crèdits de despeses del pressupost inicial per a l'exercici 2014 són per un import de 29.927
milers d'euros, cosa que suposa un increment de l'1,1 % sobre el pressupost inicial de l'exercici
2013. Per al seu finançament, es preveuen uns ingressos del mateix import.
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Durant l'exercici 2014, s'han tramitat 18 expedients de modificació de crèdits que han
incrementat els crèdits inicials en 8.715 milers d'euros, un 29,1 %, i que han donat com a
resultat uns crèdits definitius de 38.642 milers d'euros. El detall per tipologies és el següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014.
MODIFICACIONS DE CRÈDIT (en milers d'euros)
Nombre
Tipologia
Import
expedients
Incorporació de romanet de crèdits
Generació de crèdits

7.758
957

Transferències de crèdits

3
6

+/- 1.396

9

8.715

18

TOTAL

El 89,0 % de les modificacions netes de crèdit es correspon amb incorporacions de crèdit;
d'una banda, hi ha un import d'aquestes incorporacions, 5.837 milers d'euros, que estan
finançades amb romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat, i, de l'altra, la
resta, 1.921 milers d'euros, està finançada amb el romanent de tresoreria per a despeses
generals.
Les variacions realitzades per transferències de crèdit per capítol de despesa es mostren en el
quadre següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
(en milers d'euros)
Capítols
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
4. Transferències corrents
OPERACIONS CORRENTS
6. Inversions reals
OPERACIONS DE CAPITAL
TOTAL

Transferències Transferències
positives
negatives
688
-871
677
-522
6
-2
1.371
-1.396
24
24
1.396
-1.396

Total
-183
155
4
-24
24
24

El finançament dels expedients de modificació de crèdit és el següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. FINANÇAMENT DE LES MODIFICACIONS DE
CRÈDIT (en milers d'euros)
Recursos
Recursos:
Aportacions públiques
Romanent de tresoreria
Crèdits transferits
Crèdits donats de baixa
TOTAL

Crèdits
generats

Incorporació Transferències
de romanent
de crèdit
957

7.758
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Total

+ / - 1.396

957
7.758
+ / - 1.396

+ / - 1.396

8.715

7.758

957

Baixes
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Incidències:
- L'estat de previsió de moviments i situació del deute no inclou el deute conseqüència de la
liquidació definitiva de la participació en els tributs de l'Estat, que, a l'inici de l'exercici 2014,
presentava un saldo de 1.608 milers d'euros. En conseqüència, no es va tenir en compte
aquest deute a l'hora de calcular l'anualitat teòrica d'amortització dels préstecs ni en el càlcul de
l'estalvi net per a l'exercici 2014.
- El Pla d'inversions annex al pressupost general no conté la informació exigida en l'art. 13.4 del
RD 500/1990, relativa a la forma de finançament dels projectes d'inversió per a totes les
anualitats.
- L'Ajuntament no comptabilitza correctament les modificacions de crèdit aprovades en els
diferents expedientes. Segons la memòria, s'haurien tramitat: 6.519 milers d'euros en crèdits
extraordinaris, 1.438 milers d'euros en suplements de crèdit i 758 milers d'euros en generacions
de crèdit. Aquests imports i conceptes no tenen cap correlació amb els indicats en els
expedients de modificació de crèdits tramitats.
- En els 18 expedients de modificació de crèdit examinats, que representen el 100 % de l'import
de les modificacions aprovades, s'han observat les incidències següents:

C.



En l'expedient núm. 5, de modificació de crèdit per incorporació de romanents declarats
d'incorporació obligatòria, s'inclouen partides, per un import de 280 milers d'euros, que
no s'ajusten al que estableix l'art. 182.3 del TRLRHL i a la definició establerta a les
regles 42 i 46 de l'INCL, atès que corresponen al capítol «7. Transferències de capital».
A més, en el mateix expedient es canvien determinades aplicacions pressupostaries
destinatàries del crèdit incorporat, per un import de 89 milers d'euros, que corresponen
a projectes de despesa amb finançament afectat.



L'Ajuntament no porta un correcte seguiment i control comptable dels romanents de
crèdit per a la seva possible incorporació als crèdits de l'exercici següent, segons el
que disposa la regla 37 de la INCL. Es realitza un càlcul dels romanents de crèdit
inicials compromesos i no compromesos, i finalment tots es qualifiquen d'incorporables
sense que constin adequadament justificades les condicions previstes en l'art. 182 del
TRLRHL, que resulten excepcions a la norma general que regula l'art. 175 del
TRLRHL, en el qual s'estableix l'anul·lació de ple dret a la data de tancament de
l'exercici dels crèdits no afectats al compliment d'obligacions reconegudes.

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

1. Execució d'ingressos
Sobre unes previsions definitives de 38.642 milers d'euros, s'han reconegut drets per un import
de 31.469 milers d'euros. El nivell d'execució pressupostària ha estat del 81,4 %, percentatge
similar al de l'exercici 2013, que va ser del 83,9 %. Pel que fa que les previsions definitives de
l'exercici 2014 descendeixen un 1,7 % respecte de l'exercici anterior i els drets reconeguts
s'incrementen en un 1,3 %.
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AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. EXECUCIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS (en milers d’euros)
2014
2013
Capítols
Definitiu
Drets recon.
% total
% executat
Drets recon.
% total
Operacions corrents
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes

14.786
303

15.236
466

48,4%
1,5%

103,0%
153,5%

14.882
254

46,7%
0,8%

3. Taxes i altres ingressos

9.130

8.900

28,3%

97,5%

10.241

32,1%

4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials

5.699
639

5.845
659

18,6%
2,1%

102,6%
103,3%

5.049
683

15,8%
2,1%

30.556

31.105

98,8%

101,8%

31.109

97,6%

328

364

1,2%

111,1%

772

2,4%

328
7.758

364

1,2%

111,1%

772

2,4%

31.469

100,0%

81,4%

31.882

100,0%

Total operacions corrents
Operacions de capital
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
Total operacions de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
Total operacions financeres

7.758

TOTAL

38.642

Els drets reconeguts han disminuït en 413 milers d'euros respecte de l'any anterior. Destaca
l'increment del 83,5 %, 212 milers d'euros, dels drets reconegut per imposts indirectes, i el
descens del 52,9 % de les transferències de capital respecte de l'exercici anterior, 409 milers
d'euros. Quantitativament, el descens de 1.342 milers d'euros de les taxes i altres ingressos es
veu compensat per l'increment en 796 milers d'euros de les transferències corrents, 409 milers
d'euros de les transferències de capital i 353 milers d'euros d'imposts directes.
Durant l'exercici 2014 es varen anul·lar drets reconeguts en aquest període per un import total
de 529 milers d'euros, dels quals 419 milers d'euros corresponen a taxes i altres ingressos.
A 31 de desembre de 2014, el total de deutors pendents de cobrament de pressupost corrent
és de 5.074 milers d'euros, així el percentatge de recaptació ha estat d'un 83,9 % (a l'exercici
2013 va ser del 78,1 %).
L'estructura del finançament de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca es basa, principalment,
en els ingressos propis de naturalesa tributària (IBI, TRSU i IVTM). L'altra font principal de
finançament són les transferències per la participació en els tributs estatals.
El finançament, per tipologia de recursos, és el següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. FINANÇAMENT (en milers d'euros)
Drets reconeguts

Tipus de recursos

nets

%

I.- RECURSOS PERCEBUTS

6.209

19,7%

a) Procedents de l'Estat

2.957

9,4%

b) Procedents de la Comunitat Autònoma

1.235

3,9%

c) Procedents CIE

1.869

5,9%

e) Procedents d'empreses privades/famílies/ ISFL

148

0,5%

II.- RECURSOS PROPIS

25.260

80,3%

a) Tributaris

23.125

73,5%

b) Prestació de serveis

294

0,9%

c) Patrimonials

659

2,1%

e) Altres

1.181

3,8%

TOTAL

31.469

100,0%
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L'Ajuntament ha reconegut drets de cobrament, durant l'exercici 2014, en concepte de
subvencions del Consell Insular Menorca, per un import de 1.858 milers d'euros. Si bé el
Consell Insular Menorca ha reconegut obligacions, per un import de 1.211 milers d'euros,
l'Ajuntament reconeix més drets que les obligacions que reconeix el CIME al seu favor, per un
import 647 milers d'euros. Això és perquè l'Ajuntament comptabilitza els drets derivats de
convenis en el moment en què es formalitzen.
D'acord amb la base 2a de les BEP, «Romanent líquid de tresoreria», la determinació de la
quantia dels drets de recaptació difícil o impossible s'efectua als efectes del que disposa l'art.
103 del RD 500/1990, de 20 d'abril, i del fet que es consideren com a drets pendents de
cobrament de recaptació difícil o impossible els que tenen una antiguitat superior a un any,
excepte els que són de realització segura.

2. Execució de despeses
Sobre unes previsions definitives de 38.642 milers d'euros, s'han reconegut obligacions per un
total de 30.765 milers d'euros, la qual cosa suposa un nivell d'execució del 79,6 %, percentatge
similar al de l'exercici 2013, que va ser del 80,4 %.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES (en milers d'euros)
2014
2013
Capítols
Definitiu
Obligat
%Total
% Exec.
Obligat
%Total
Operacions corrents
1. Despeses de personal
2. Despesa corrent en béns i serveis

10.650
10.374

10.440
9.655

33,9%
31,4%

98,0%
93,1%

10.103
8.765

33,0%
28,7%

545

544

1,8%

99,7%

702

2,3%

4.068
25.637

3.281
23.920

10,7%
77,8%

80,7%
93,3%

4.110
23.681

13,4%
77,5%

6. Inversions reals
7. Transferències de capital

8.026
1.160

2.316
711

7,5%
2,3%

28,9%
61,3%

2.112
1.214

6,9%
4,0%

Total operacions de capital

9.187

3.027

9,8%

33,0%

3.326

10,9%

3.817
3.817

3.817
3.817

12,4%
12,4%

100,0%
100,0%

3.568
3.568

11,7%
11,7%

38.642

30.765

100,0%

79,6%

30.574

100,0%

3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
Total operacions corrents
Operacions de capital

Operacions financeres
8. Actius financers
9. Passius financers
Total operacions financeres
TOTAL

Les obligacions reconegudes netes de l’exercici 2014 han augmentat en 49.014 milers d’euros
respecte de l'exercici anterior, cosa que suposa un 0,6 % més que les de l’exercici 2013.
Les operacions corrents s'executen en un percentatge superior a les operacions de capital, i el
capítol «6. Inversions reals» és el que presenta un import i un percentatge més baixos
d'execució.
Els descensos més significatius d'obligacions reconegudes són els del capítol «4.
Transferències corrents», per un import de 829 milers d'euros, que representa un descens del
20,2 %; i els del capítol «7. Transferències de capital», per un import de 503 milers d'euros, que
representa un descens del 41,4 %.
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Els increments més significatius de les obligacions reconegudes són els del capítol «2.
Depeses en béns corrents i serveis», 890 milers d'euros, que representa un increment del
10,2 % respecte de l'exercici anterior, i dels capítols «1. Despesa de personal» i «9. Passius
financers», amb increments de 337 milers d'euros i 249 milers d'euros, respectivament.
El capítol «1. Despeses de personal» representa el 33,9 % del total d'obligacions reconegudes.
El desglossament per article de la despesa de personal, així com la seva evolució en aquests
darrers dos anys es mostra en el quadre següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. ANÀLISI I EVOLUCIÓ DESPESES DE PERSONAL (en milers
d'euros)
Concepte
Sous, salaris i assimilats
10. Membres corporació

2014

% /Total

2013

Var.14-13

% Var.

8.186

78,4%

7.763

423

5,5%

228

2,2%

211

17

7,9%

11. Personal eventual
12. Funcionaris:

3.822

36,6%

3.747

76

2,0%

120. Retribucions bàsiques

1.687

16,2%

2.169

-482

-22,2%

121. Retribucions complementàries

2.135

20,5%

2.169

-34

-1,6%

3.368

32,3%

3.365

3

0,1%

768

7,4%

440

328

74,4%

2.246

21,5%

2.331

-86

-3,7%

8

0,1%

8

0

-2,1%

10.440

100,0%

10.103

337

3,3%

13. Personal laboral
14. Altre personal
15. Incentius al rendiment
Càrregues socials
Altres despeses socials
TOTAL

Les despeses de personal amb més pes respecte del total són les retribucions del personal
funcionari (36,6 %), les càrregues socials (21,5 %) i les retribucions complementàries rebudes
pels funcionaris (20,5 %). Aquest fet s'explica amb la composició de la plantilla.
Sobre les obligacions reconegudes dels capítols 2 i 6 s'ha realitzat una selecció per mostreig
d'unitats monetàries i s'han aplicat criteris d'auditoria generalment acceptats. La mostra
obtinguda, 61 operacions de despesa, representa el 27,4 % de l'import total de la població
objecte d'anàlisi. A partir de la fiscalització de la mostra esmentada s'han detectat incidències
respecte de la tramitació del reconeixement de l'obligació i de l'autorització del pagament que
es detallen en l'apartat d'incidències següent.

Incidències:
- La liquidació del pressupost de l'exercici 2014 es va aprovar dia 22 de maig de 2015, fora del
termini que estableix l'art. 191.3 del TRLRHL.
- Durant l'exercici 2014 es varen realitzar reconeixements extrajudicials de crèdits, per un
import de 1.356 milers d'euros, que corresponen a despeses de l'exercici 2013 i anteriors. El
reconeixement extrajudicial d'un crèdit no en suposa la validació o l'esmena, atès que l'acte
continua essent nul de ple dret, ni implica deixar sense efecte les possibles responsabilitats que
hi pugui haver.
- Durant l'exercici 2015 es varen realitzar reconeixements extrajudicials de crèdits que incloïen
factures dels exercicis 2014 i anteriors, per un import de 1.831 milers d'euros, que no s'havien
registrat al tancament de l'exercici 2014 en el compte «413. Creditors per operacions pendents
d'aplicar al pressupost».
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- En les 61 operacions de despeses examinades per mostreig, per un import de 3.281 milers
d'euros, s'han detectat les incidències següents:


En trenta-sis de les operacions de despeses examinades no es compleix el termini
previst en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, i en l'art. 216.4 del TRLCSP, per realitzar l'abonament del preu
al creditor de les factures presentades. No consta cap document que justifiqui aquesta
demora, si bé no que s'hagin abonat interessos de demora. Aquestes operacions són
les següents: núm. 220140033220, núm. 220140026003, núm. 220140010657, núm.
220140014012, núm. 220140018827, núm. 220140024543, núm. 220140024545, núm.
220140026077, núm. 220140016992, núm. 220140021891, núm. 220140016859, núm.
220140018829, núm. 220140021043, núm. 220140024546, núm. 220140026076, núm.
220140029815, núm. 220140008154, núm. 220140018854, núm. 220140001343, núm.
220140001340, núm. 220140019948, núm. 220140016383, núm. 220140029856, núm.
220140029599, núm. 220140018639, núm. 220140029329, núm. 220140001421, núm.
220140009354, núm. 220140023253, núm. 220140000826, núm. 220140027354, núm.
220140007142, núm. 220140003825, núm. 220140028281, núm. 220140024249 i núm.
220140008888.



Vuit d'aquestes operacions, per un import de 712 milers d'euros, són despeses
d'exercicis anteriors que no es varen aplicar al pressupost corresponent ni varen ser
registrades en el compte «413. Creditors per operacions pendents d'aplicar al
pressupost» al tancament de l'exercici 2013. Aquestes operacions són les següents:
núm. 220140033220, núm. 220140016992, núm. 220140001343, núm. 220140007142,
núm. 220140003825, núm. 220140033199, núm. 220140033378 i núm. 220140033187.



En setze de les operacions revisades l'Ajuntament no ha aportat el document bancari
justificatiu del pagament de l'operació. Aquestes operacions són les següents: núm.
220140033199, núm. 220140026004, núm. 220140018827, núm. 220140008154, núm.
220140008198, núm. 220140020279, núm. 220140018655, núm. 220140000682, núm.
220140033378, núm. 220140001340, núm. 220140033252, núm. 220140019948, núm.
220140016383, núm. 220140033187, núm. 220140014132 i núm. 220140023253.



L'Ajuntament no ha aportat la documentació justificativa de la despesa ni del pagament
de les operacions següents: núm. 220140000682, núm. 220140018655, núm.
220140033199, núm. 220140033378 i núm. 220140033187.

- A més, de la revisió realitzada sobre els saldos de 13 creditors pressupostaris les incidències
que afecten la liquidació del pressupost de despeses són les següents:


S'han reconegut obligacions en l'exercici 2014, per un import global de 1.052 milers
d'euros, corresponents a factures dels exercicis 1996-2013.



Hi ha factures meritades, per un import de 453 milers d'euros, corresponents a l'exercici
2014 i a exercicis anteriors, que no han estat imputades al pressupost d'aquest
exercici.

52

Informe del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici 2014

D.

RESULTAT PRESSUPOSTARI

El resultat pressupostari presentat en el Compte general de l'exercici 2014 és positiu en 704
milers d'euros i està determinat per l'execució d'ingressos i despeses següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. RESULTAT PRESSUPOSTARI (en milers d’euros)
DRETS RECONEGUTS NETS
Import
OBLIGACIONS RECONEGUDES
1. Imposts directes
Sobre béns immobles
Sobre vehicles de tracció mecànica

15.236

1. Despeses de personal

12.869
1.058

Alts càrrecs
Personal eventual de gabinet

Import
10.440
228

Sobre l'increment de valor de terrenys nat. urbana

742

Personal funcionari

3.822

Sobre activitats econòmiques

566

Personal laboral

3.368

466

Altre personal
Incentius al rendiment

462

Quotes i prestacions socials

2. Imposts indirectes
Sobre construccions i obres
Impots sobre vedats de caça i pesca

3
2. Despeses corrents en béns i serveis

3. Taxes i altres ingressos

8.900

Arrendaments

Taxes prestacions de serveis públics

7.424

Reparacions, manteniment i conservació

Preus públics per prestació serveis
Altres ingressos

294
1.181

Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei

4. Transferències corrents
De l'Estat

5.845
2.957

De comunitats autònomes

1.015

D'entitats locals

1.833

De famílies i institucions sense ànim de lucre
5. Ingressos patrimonials

768
2.254

3. Despeses financeres
De préstecs de l'interior
4. Transferències corrents

40

A organismes autònoms de l'entitat local
A entitats locals

659

Rendes de béns inmobles
Interessos dipòsits entitats financeres

1
119

Productes de concessions i aprofitaments esp.

540

A famílies i institucions sense finalitat de lucre
6. Inversions reals
Inversió nova en infraestructura

6. Alienació d'inversions reals

9.655
72
297
9.284
3
544
544
3.281
2.356
746
179
2.316
1.513

Inversió reposició en infraestructura

661

Inversió nova associada al funcionament serveis

142

7. Transferències de capital

364

De comunitats autònomes

220

7. Transferències de capital
A entitats locals

608

D'entitats locals (CIE)
D'entitats privades

36
108

A famílies i institucions sense finalitat de lucre

103

8. Actius financers (reintegrament de préstec)

8. Actius financers (concessió préstec)

9. Passius financers (concertació d'endeutament)

9. Passius financers (amortització d'endeutament)

TOTAL DRETS RECONEGUTS 2014

31.469

TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES 2014
RESULTAT POSITIU DE L’EXERCICI
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El resultat pressupostari ajustat és el resultant dels càlculs que figuren en el quadre següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (en milers d'euros)
Conceptes
a. Operacions corrents

Drets reconeguts

Obligacions

nets

reconegudes netes

pressupostari

31.105

23.920

7.185

364

3.027

-2.664

31.469

26.948

4.521

3.817

-3.817

30.765

704

b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

Resultat

Ajusts

2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
Ajusts:

31.469

4. Crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria per a despeses generals

1.311

5. Desviacions negatives de finançament (+)
6. Desviacions positives de finançament (-)

1.050

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

965

L'evolució del resultat pressupostari ajustat presentat per l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, des de l'exercici 2014, és la següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2012-2014 (en milers
d’euros)
RESULTAT PRESSUPOSTARI
2012
2013
2014
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
4. Crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria per a despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici
RESULTAT PRESUPUESTARI AJUSTAT

1.494
2.685
4.179

7.429
-2.553
4.876

7.185
-2.664
4.521

-3.405
774
804

-3.568
1.307

-3.817
704
1.311

2.389

2.715

1.050

-811

-1.407

965

El resultat pressupostari va experimentar una disminució significativa en l'exercici 2013
respecte al de l'any anterior i ha augmentat significativament en l'exercici 2014 pels ajusts,
d'una banda, pels crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
generals i, de l'altra, pel descens de les desviacions de finançament positives de l'exercici
respecte de l'exercici anterior.
És destacable que no hi ha gran variació del resultat pressupostari sense ajusts des de
l'exercici 2012, malgrat el descens significatiu dels ingressos per transferències de capital que
es veu compensat parcialment pel descens de la despesa corrent.
L'increment del resultat pressupostari de 2014 respecte de l'exercici anterior ha estat
condicionat pel descens de les desviacions de finançament i per l'increment dels crèdits gastats
finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
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Incidències:
Ateses les incidències dels diferents apartats anteriors, el resultat pressupostari s'hauria
d'ajustar, com a mínim, per les incidències següents:


Durant l'exercici 2015 es varen realitzar reconeixements extrajudicials de crèdits que
incloïen factures dels exercicis 2014 i anteriors, per un import de 1.831 milers d'euros,
que no s'havien aplicat al pressupost.



Els ajusts al resultat pressupostari vénen condicionats per les desviacions de
finançament i els crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
generals; cal dir que l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca no realitza el càlcul
correcte de les desviacions ni el seguiment correcte de les despeses amb finançament
afectat i, per tant, els ajusts realitzats poden no ser el més adients. Amb la informació
disponible, l'SCIB no ha pogut verificar la raonabilitat d'aquests ajusts.



De la fiscalització realitzada en l'àrea de creditors a curt termini es desprèn que hi ha
factures meritades, per un import total de 453 milers d'euros, de les quals l'Ajuntament
no ha reconegut l'obligació a 31 de desembre de 2014.

RECOMANACIONS
- Realitzar els càlculs de l'estabilitat pressupostària, la regla de despesa i la sostenibilitat
financera sobre les dades consolidades de les entitats que s'inclouen en el càlcul,
practicant les corresponents eliminacions derivades de les operacions internes.
- Vetllar per l'ordenació i la instrumentació adequades dels expedients de modificació de
crèdits.
- Ajustar les actuacions als procediments establerts, a fi d'evitar haver de recórrer
habitualment a la situació excepcional de reconeixement extrajudicial de crèdits i
imputar a l'exercici que correspongui la totalitat de l'execució pressupostària.
- Registrar, com a mínim al tancament de l'exercici, les obligacions no vençudes
derivades de despeses meritades durant el mateix exercici en el compte «411. Creditors
per despeses meritades» o, si escau, en el compte «413. Creditors per operacions
pendents d'aplicar al pressupost» quan no se n'ha produït l'aplicació al pressupost, tot i
ser procedent.
- Realitzar les anotacions comptables adients per corregir les incidències exposades, a
l'efecte de garantir la fiabilitat de la informació i la representativitat dels comptes.

Annex III.3:
Quadre III.3.1. Comparació del pressupost inicial dels exercicis 2014/2013.
Classificació econòmica
Quadre III.3.2. Comparació del pressupost inicial de despeses dels exercicis
2014/2013. Classificació per programes
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Quadre III.3.3. Pressupost inicial de despeses 2014. Classificació orgànica
Quadre III.3.4. Grau de dependència financera
Quadre III.3.5. Modificacions de crèdit per capítols
Quadre III.3.6. Tipus de modificacions de crèdit. Classificació econòmica
Quadre III.3.7. Tipus de modificacions de crèdit. Classificació per programes
Quadre III.3.8. Tipus de modificacions de crèdit. Classificació orgànica
Quadre III.3.9. Execució del pressupost d'ingressos
Quadre III.3.10. Execució del pressupost de despeses. Classificació econòmica
Quadre III.3.11. Execució del pressupost de despeses. Classificació per programes.
Anàlisi comparativa 2014/2013
Quadre III.3.12. Execució del pressupost de despeses. Classificació orgànica. Anàlisi
comparativa 2014/2013
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4. MEMÒRIA
La memòria forma part dels comptes anuals i el seu objecte és completar, ampliar i comentar la
informació continguda en el balanç, en el compte del resultat econòmic patrimonial i en l'estat
de la liquidació del pressupost (que ja han estat analitzats en els apartats anteriors
corresponents). A més, inclou informació específica de determinats aspectes importants que no
han estat analitzats en apartats anteriors d'aquest Informe i que es comenten a continuació.

A.

PRESSUPOSTS TANCATS

1. Pressuposts tancats d'ingressos
La situació i l'evolució de l'estat d'ingressos de pressuposts tancats es detallen en el quadre
següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. SITUACIÓ I
EVOLUCIÓ PRESSUPOSTS TANCATS INGRESSOS (en milers d'euros)
Saldo drets pendents de cobrament a 01/01/14
Modificacions
Anul·lacions
Cancel·lacions
Recaptació
Drets pendents de cobrament a 31/12/14

20.287

Percentatge recaptació

29,2%

-516
-272
-5.920
13.580

El percentatge de recaptació de drets pendents de cobrament de pressuposts tancats és del
29,2 %.
L'import de saldos pendents de cobrament de pressuposts tancats és elevat i suposa un 72,8 %
sobre el saldo total de deutors pressupostaris (de l'exercici corrent i d'exercicis tancats).
En el quadre III.4.1 de l'annex es detalla l'antiguitat dels saldos pendents de cobrament de
pressuposts tancats. Els més antics daten de l'exercici 1990. Els deutes amb més de quatre
anys d'antiguitat sumen 8.380 milers d'euros i suposen un 61,7 % del total de deutors de
pressuposts tancats.
Els deutors d'exercicis anteriors més significatius són els deutors per transferències de capital,
33,3 % sobre el total, a causa, principalment, de l'import pendent de cobrament del CIME, per
un import de 1.851 milers d'euros, dels quals 1.132 milers d'euros tenen una antiguitat superior
als 4 anys; i els deutors per taxes i altres ingressos, 31,6 % sobre el total, a causa,
principalment, de l'import pendent de cobrament de multes i sancions, per un import de 1.566
milers d'euros, dels quals 481 milers d'euros tenen una antiguitat superior als 4 anys. Vegeu el
detall de deutors d'exercicis anteriors per tipus de deutors en el quadre III.4.2 de l'annex.
No s'han realitzat modificacions dels saldos inicials d'ingressos pendents de cobrament
d'exercicis tancats, i s'han anul·lat drets per un import de 516 milers per anul·lacions de
liquidacions de pressuposts tancats. Les cancel·lacions de drets de pressuposts tancats
realitzades durant l'exercici 2014 són per un total de 272 milers d'euros. Destaquen les
anul·lacions i les cancel·lacions de multes i sancions per uns imports de 262 milers d'euros i de
146 milers d'euros, respectivament.
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2. Pressuposts tancats de despeses
La situació i l'evolució de l'estat de les despeses de pressuposts tancats, d'acord amb la
informació inclosa en la memòria del Compte general de l'exercici 2014, es detallen en el
quadre següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. SITUACIÓ I
EVOLUCIÓ PRESSUPOSTS TANCATS DESPESES (en milers d'euros)
Saldo oligaciones pendents de pagament 01/01/14
5.466
Rectificacions / anul·lacions
Pagaments realitzats durant l'exercici

3.414

Saldo pendent pagar a 31/12/14

2.052

Percentatge pagament

62,5%

El saldo pendent amb més antiguitat és de 1996; els saldos en possible situació de prescripció,
2009 i anteriors, sumen 840 milers d'euros, distribuïts en els diferents exercicis, per conceptes i
tercers diversos.
El 84,2 % dels pagaments, per cancel·lació de saldos d'exercicis tancats, realitzats durant
l'exercici 2014 correspon a obligacions de l'exercici 2013.
Els imports més significatius del saldo pendent de pagament d'exercicis tancats es corresponen
a creditors per subvencions concedides pendents de pagament que representen el 69,3 %.
Durant l'exercici 2014, l'Ajuntament ha pagat 3.414 milers d'euros d'obligacions pendents de
pagament d'exercicis anteriors, això suposa la disminució del saldo obligacions pendents
d'exercicis anteriors en un 62,5 %.

Incidències:
- Tal com s'ha comentat en l'apartat relatiu a deutors, el saldo de drets pendents de cobrament
de pressuposts tancats inclou imports que, per l'antiguitat o per altres circumstàncies, han
prescrit, són incorrectes o resulten de cobrament dubtós. Sobre aquests saldos, si bé s'ha dotat
la provisió per a insolvències corresponent, s'hauria de realitzar una anàlisi i anul·lar els que
estiguin en les situacions esmentades.
- El saldo d'obligacions pendents de pagament de pressuposts tancats inclou partides
corresponents al període 2009 i anteriors, per un import de 840 milers d'euros. Aquesta
antiguitat i el fet que durant l'exercici 2014 únicament s'hagi pagat un import de 196 milers
d'euros d'aquest saldo evidencien la necessitat d'analitzar-ne la composició i practicar les
regularitzacions oportunes.
- De l'anàlisi dels saldos de la selecció de proveïdors s'ha detectat el pagament d'una
certificació d'obra, per un import de 186 milers d'euros, aprovada en Junta de Govern a
l'exercici 2006, però que no figurava com a pendent de pagament en el compte d'aquest
proveïdor, si bé hi ha constància de l'existència d'aquest saldo en els creditors de pressuposts
tancats en un altra partida pressupostaria. L'Ajuntament no ha aportat documentació
justificativa d'aquesta situació, ni la justificació per la demora en el pagament.
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B.

PRESSUPOSTS D'EXERCICIS POSTERIORS

1. Ingressos pluriennals
En la memòria del Compte general corresponent a l'exercici 2014 no figura cap informació
sobre els compromisos d'ingrés amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors i no consta
que l'Ajuntament porti una comptabilització ni faci un seguiment dels ingressos pluriennals, tot i
que n'hi ha de derivats d'expedients de subvencions pluriennals concedides per altres
administracions.
Segons la informació de què disposa la Sindicatura, com a mínim, hi ha els compromisos
d'ingrés d'exercicis futurs següents:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. COMPROMISOS D'INGRÉS EXERCICIS FUTURS (en milers d'euros)
Concepte
2015
2016
2017
Posteriors
Total
Conveni CAIB reforma IES Josep Maria Quadrado
632
638
644
1.913
TOTAL

632

638

644

1.913

%
100%
100%

2. Despeses pluriennals
L'Ajuntament no porta una comptabilitat adequada i independent de les despeses pluriennals,
d'acord amb el que estableix l'art. 174.6 del TRLRHL. El quadre de la memòria del Compte
general corresponent a l'exercici 2014 s'ha retut en blanc.
La Sindicatura no ha disposat de la informació suficient per establir els compromisos de
despesa d'exercicis posteriors que haurien de figurar en la memòria del Compte general de
l'exercici 2014. Si bé hi ha evidència, per l'existència de projectes de despesa amb finançament
afectat, i, per tant, hi havia compromisos de despesa d'exercicis posteriors al tancament de
l'exercici 2014.

Incidències:
- L'Ajuntament no porta una comptabilització adequada ni fa un seguiment dels ingressos
pluriennals, tot i que n'hi ha de derivats d'expedients de subvencions pluriennals concedides.
- No es troba emplenada la informació exigida en la memòria del Compte general corresponent
a l'exercici 2014 relativa a compromisos de despesa i d'ingrés amb càrrec a exercicis
posteriors.
- No consta que es comptabilitzin de forma adequada i independent els compromisos de
despesa amb càrrec a exercicis posteriors, la qual cosa en dificulta el control i el seguiment,
així com l'elaboració dels pressuposts anuals.

C.

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

La memòria del Compte general corresponent a l'exercici 2014 de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca no detalla projectes de despesa, ni que hi hagi desviacions de finançament positives o
negatives anuals acumulades, si bé en l'estat del resultat pressupostari i en l'estat del romanent
de tresoreria sí que es contemplen ajusts per desviacions de finançament positives de l'exercici
i excés de finançament afectat, per uns imports de 1.050 milers d'euros i de 5.230 milers
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d'euros, respectivament. És a dir, que durant l'exercici 2014 i anteriors s'han imputat ingressos
a la liquidació del pressupost per sobre de les despeses executades que aquests ingressos
estan destinats a finançar.
Des de 2012 hi ha constància de l'existència d'excessos de finançament afectat com ajust a
l'estat de romanent de tresoreria.
Les desviacions de finançament positives de l'exercici més significatives, d'acord amb els
registres extracomptables aportats per l'Ajuntament, corresponen al projecte de reforma de
l'IES Josep Maria Quadrado, 260 milers d'euros, finançat mitjançant una operació de cessió del
dret de crèdit de la CAIB, i del projecte d'equipament del Teatre des Born, 200 milers d'euros,
finançat pel Consell Insular de Menorca. Durant l'exercici 2014 no consta que s'hagin produït
diferències negatives de finançament.

Incidències:
- L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca no informa en la memòria del Compte general de les
desviacions de finançament afectat. En els registres extracomptables de despeses amb
finançament afectat aportats per l'Ajuntament no es realitza el càlcul correcte de les
desviacions de finançament, ni el seguiment correcte de les despeses amb finançament afectat
i, per això, amb la informació disponible, l'SCIB no ha pogut verificar la raonabilitat dels ajusts
realitzats per l'Ajuntament al resultat pressupostari i al romanent de tresoreria per a despeses
generals.

D.

ROMANENT DE TRESORERIA

La regla 81 i següents de la INCL regulen el romanent de tresoreria. S'hi estableix que l'han
d'integrar els drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagament i els fons
líquids de tresoreria, tots referits a 31 de desembre.
El romanent de tresoreria de l'exercici 2014, presentat per l'Ajuntament, així com el
corresponent a la liquidació dels anys anteriors 2012 i 2014, es presenta en el quadre següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. EVOLUCIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA (en milers d’euros)
Concepte

2012

1. (+) FONS LÍQUIDS

2013

2014

1.607

1.520

1.583

17.099
5.032

20.394
6.970

18.722
5.074

11.852

13.317

13.580

408

499

363

194
3.926

392
5.592

294
4.067

- (+) del pressupost corrent

3.175

3.403

1.486

- (+) de pressuposts tancats

2.732

2.062

2.052

- (+) d'operacions no pressupostàries
- (-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

962
2.944

2.637
2.510

2.046
1.516

14.780

16.321

16.238

II. SALDOS DE COBRAMENT DUBTÓS

6.803

8.564

8.763

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)

6.414
1.563

5.837
1.921

5.230
2.245

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
- (+) del pressupost corrent
- (+) de pressuposts tancats
- (+) d'operacions no pressupostàries
- (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)
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El gràfic següent mostra l'evolució dels exercicis 2012-2014 del romanent de tresoreria per a
despeses generals en comparació del resultat pressupostari ajustat.

Incidències:
El romanent de tresoreria s'hauria d'ajustar com a conseqüència d'algunes de les incidències
que figuren en aquest Informe, especialment per les següents:


E.

L'Ajuntament no realitza el càlcul correcte de les desviacions de finançament, ni el
correcte seguiment de les despeses amb finançament afectat i, amb la informació
disponible, l'SCIB no ha pogut verificar l'import de l'excés de finançament afectat
acumulat durant els darrers exercicis que figura com ajust del romanent de tresoreria
per a despeses generals, per un import de 5.230 milers d'euros.

CONTINGUT DE LA MEMÒRIA

El contingut de la memòria del Compte general presentada per l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca no és totalment conforme a la INCL, atès que presenta diverses mancances i
discrepàncies amb altres estats, relacions i comptes del Compte general.

Incidències:
La memòria dels comptes anuals no conté tota la informació exigida en la INCL, presenta errors
i incoherències amb altres estats respecte de les qüestions següents:


En la nota «1. Organització» no s'inclou informació sobre l'activitat dels organismes
autònoms de l'Ajuntament ni de l'activitat dels consorcis participats. Tampoc s'hi inclou
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informació sobre la participació de l'Ajuntament en la societat Servei d'Informàtica Local
de Menorca, SA. Finalment, tampoc s'hi inclou informació sobre les fundacions del
Patronat de les quals l'Ajuntament forma part.


En la nota «3. Bases de presentació dels comptes» s'indica incorrectament que: «En el
cas concret dels estats la comparació de la informació de l'exercici que es presenta,
respecte a la de l'exercici anterior, no ha sigut possible per no tenir les dades del 2005
informatitzades.»



En la nota «4. Normes de valoració» no s'inclou informació sobre els criteris
comptables aplicats en relació amb les partides següents: immobilitzat immaterial i
immobilitzat material (percentatges d'amortització o vida útil dels elements i dotació de
provisions), inversions financeres, provisions del grup 1, deutes, provisions per a
insolvències (no hi estableix els percentatges aplicats en funció de l'antiguitat del
deute).



En la nota «14. Informació sobre l'endeutament» no s'inclou informació sobre tots els
avals i les garanties bancàries concedides.



No s'inclou informació sobre les operacions de cessions de drets de crèdit vigents i
sobre el passiu contingent assumit per l'Ajuntament per la part pendent d'amortitzar
dels contractes i pels interessos meritats no vençuts d'aquests.



L'estat del deute de la memòria del Compte general de l'Ajuntament de l'exercici 2013
mostra un saldo inferior en 752 milers d'euros al saldo inicial de l'estat del deute de la
memòria del Compte general de l'exercici 2014. No consta cap justificació d'aquesta
diferència.



En la nota «19. Quadre de finançament» s'inclou un estat de fons obtinguts i aplicats i
un estat de variació de capital circulant que no estan calculats d'acord amb el que
estableix la INCL i, a més, presenten incoherències amb altres estats comptables.



En la nota «17. Ingressos i despeses» no s'inclou informació sobre els aspectes
següents:
o Sobre les subvencions rebudes pendents de justificació, amb indicació de les
característiques de la subvenció, l'import rebut i l'import pendent de justificar.
o Sobre les transferències i les subvencions concedides que presentin un import
significatiu respecte al total, amb indicació de l'import i les característiques, així
com les dades identificatives del perceptor.



En la nota «20. Informació pressupostària» no s'inclou informació sobre els aspectes
següents:
o Projectes de despesa
o Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost
o Compromisos de despesa amb càrrec a pressuposts d'exercicis posteriors
o Compromisos d'ingrés amb càrrec a pressuposts d'exercicis posteriors
o Despeses amb finançament afectat


Desviacions de finançament



Informació de cada unitat de despesa
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Identificació de la despesa



Gestió de la despesa



Gestió dels ingressos afectats



Desviacions de finançament per agents

RECOMANACIONS
- Revisar periòdicament els saldos dels pressuposts tancats i, si escau, tramitar i
aprovar els expedients corresponents de regularització dels drets pendents de
cobrament i d'obligacions pendents de pagament d'exercicis anteriors.
- Comptabilitzar els compromisos d'ingrés que tenen repercussió en pressuposts
d'exercicis posteriors, per informar-ne en la memòria del Compte general i per tenir la
informació adient per elaborar els pressuposts futurs.
- Comptabilitzar tots els compromisos de despesa imputables a pressuposts d'exercicis
posteriors, per informar-ne en la memòria del Compte general i per tenir la informació
adient per elaborar els pressuposts futurs.
- Calcular acuradament les desviacions de finançament dels projectes de despeses amb
finançament afectat.
- Completar la memòria amb la informació relativa als aspectes dels quals s'han exposat
mancances.
- Realitzar les anotacions comptables adients a fi de corregir les incidències exposades i
procurar-ne la detecció i l'esmena en exercicis posteriors.

Annex III.4:
Quadre III.4.1. Drets pendents de cobrament de pressuposts tancats per exercicis
Quadre III.4.2. Drets pendents de cobrament de pressuposts tancats per entitats
Quadre III.4.3. Obligacions pendents de pagament de pressuposts tancats
Quadre III.4.4. Obligacions reconegudes de pressuposts tancats classificades per
capítols i exercicis
Quadre III.4.5. Quadre de finançament
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IV. ENTITATS DEPENDENTS
En aquest apartat s'analitza l'activitat econòmica de l'exercici 2014 i la situació patrimonial de
les entitats dependents de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Les entitats dependents de
l'Ajuntament són dos organismes autònoms, un consorci i una fundació.
Així, l'àmbit subjectiu analitzat en aquest epígraf es resumeix en el quadre següent, en el qual
es recullen les entitats dependents de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca afectades per la
fiscalització.

1. ENTITATS DEPENDENTS
En les fitxes individualitzades de cada entitat (que s'adjunten com a annex) figuren el balanç de
situació, el compte del resultat econòmic patrimonial i la liquidació del pressupost, així com
altres estats i els indicadors financers i pressupostaris més significatius.
Tot seguit, es recullen les principals incidències i els comentaris que, per a cada entitat, es
deriven del treball realitzat per la Sindicatura de Comptes o que figuren en els informes de la
Intervenció realitzats sobre els organismes autònoms.

A.

ORGANISMES AUTÒNOMS

Els dos organismes autònoms de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca són els següents:


Patronat de l'Hospital Municipal



Patronat Municipal d'Escoles Infantils
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Patronat de l'Hospital Municipal
El Patronat de l'Hospital Municipal és una institució benèfica de naturalesa permanent
constituïda com a fundació pública, que depèn de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i que
té per objecte donar l'assistència, acollir, mantenir i donar tractament facultatiu als malalts i als
ancians veïns de Ciutadella de Menorca. L'activitat principal és la sociosanitària i, per atendre
aquesta demanda, disposa de dos edificis amb 60 places de residència i 10 places de servei de
dia, d'acord amb la nova normativa i aprovat per la Junta del Patronat de l'Hospital Municipal. El
Patronat de l'Hospital Municipal està organitzat en la Junta i la Comissió Executiva, que estan
presidides pel president (alcalde), vicepresidents i gerent. La mitjana de personal laboral
contractat per desenvolupar les tasques dels diferents departaments és de 54 persones.
El total de l'actiu del seu balanç és de 1.478 milers d'euros i els fons propis són positius per un
import de 1.323 milers d'euros.
El pressupost inicial de l'exercici 2014 del Patronat de l'Hospital Municipal és de 2.573 milers
d'euros. Durant l'exercici s'han tramitat dues modificacions pressupostàries, un suplement de
crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per un import de 60 milers d'euros i una
transferència de crèdit per un import de 23 milers d'euros, que han deixat el pressupost definitiu
en 2.633 milers d'euros.
En l'exercici 2014 s'han reconegut obligacions per un import de 2.567 milers d'euros i aquest
exercici presenta un resultat pressupostari ajustat de 149 milers d'euros (l'any anterior va ser
negatiu per un import de 5 milers d'euros). El romanent de tresoreria per a despeses generals
és positiu per un import de 1.091 milers d'euros. El grau d'execució del pressupost de despeses
de l'exercici ha estat del 97,5 % i el grau d'execució del pressupost d'ingressos, del 100,9 %.
Pel que fa a l'exercici 2014, presenta un resultat econòmic patrimonial de 57 milers d'euros,
mentre que el resultat del període anterior va ser de 44 milers d'euros.

Incidències:
- El Patronat de l'Hospital Municipal ha ajustat en 60 milers d'euros el resultat pressupostari de
l'exercici 2014, per crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
generals, quan, d'acord amb la liquidació pressupostària, l'ajust és de 40 milers d'euros. Per
tant, el resultat pressupostari ajustat de l'exercici 2014 està sobrevalorat en 20 milers d'euros.
- Els crèdits definitius del pressupost del Patronat incompleixen el principi d'estabilitat
pressupostària, atès que s'han finançat modificacions pressupostàries dels capítols no
financers amb romanent de tresoreria, per un import de 60 milers d'euros.
- El Patronat té dotada, al tancament de l'exercici 2014, una provisió per a insolvències, per un
import de 125 milers d'euros, la qual correspon íntegrament a saldos pendents de cobrament
de l'Ajuntament dels exercicis 2012 i 2013; per tant, no pertoca aquesta provisió. Així, el
romanent de tresoreria per a despeses generals està infravalorat en 125 milers d'euros.
- A l'inici de l'exercici 2014, el saldo pendent de cobrament que tenia registrat el Patronat de
l'Hospital Municipal per transferències corrents de l'Ajuntament, 1.228 milers d'euros, era
inferior en 60 milers d'euros a les obligacions pendents de pagament registrades per
l'Ajuntament, 1.288 milers d'euros.
- Durant l'exercici 2014, els drets reconeguts pel Patronat per transferències corrents de
l'Ajuntament, 1.793 milers d'euros, són superiors en 3 milers d'euros a les obligacions
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reconegudes per l'Ajuntament, 1.790 milers d'euros. A més, els cobraments registrats pel
Patronat de pressupost corrent, 1.073 milers d'euros, són superiors en 13 milers d'euros als
pagaments registrats de pressupost corrent per l'Ajuntament, 1.060 milers d'euros.
- Al tancament de l'exercici 2014, els drets pendents de cobrament del Patronat per
transferències de l'Ajuntament, 1.219 milers d'euros, són inferiors en 58 milers d'euros a les
obligacions pendents de pagament registrades per l'Ajuntament, 1.277 milers d'euros.

Patronat Municipal d'Escoles Infantils
El Patronat Municipal d'Escoles Infantils és un organisme autònom administratiu de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca que té per objecte, d'acord amb els estatuts, atendre i
ajudar a cobrir les necessitats de les escoles infantils de Ciutadella de 0 a 3 anys.
El municipi de Ciutadella de Menorca disposa de 8 escoles d'educació infantil del les quals 6
són de titularitat municipal i es coordinen i es gestionen mitjançant el Patronat Municipal; les
altres dues són una de titularitat del Govern Balear i l'altra de la Fundació Pia Xipell.
El Patronat Municipal d'Escoles Infantils està organitzat mitjançant un Consell, del qual formen
part tots els partits polítics amb representació de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Té un
regidor cadascun, excepte l'equip de Govern, que té dos representants. El president, d'acord
amb els estatuts, és el batle o la batlessa de l'Ajuntament o el regidor o la regidora en qui
delegui. A més, hi ha altres membres: 4 representants de pares/mares d'escoles infantils i
programes de cultura educativa, 4 representants del personal docent de centres d'educació
infantil, un representant de l'Equip d'Atenció Primerenca i un representant del Moviment de
Renovació Pedagògica.
El total de l'actiu del seu balanç és de 875 milers d'euros i els fons propis són positius per un
import de 512 milers d'euros.
El pressupost inicial de l'exercici 2014 del Patronat Municipal d'Escoles Infantils és de 827
milers d'euros. Durant l'exercici s'han tramitat dues modificacions pressupostàries, un
suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per un import de 60 milers
d'euros i una transferència de crèdit per un import de 24 milers d'euros, que han deixat el
pressupost definitiu en 887 milers d'euros.
En l'exercici 2014 s'han reconegut obligacions per un import de 840 milers d'euros i aquest
exercici presenta un resultat pressupostari ajustat de 36 milers d'euros (l'any anterior va ser
positiu per un import de 246 milers d'euros). El romanent de tresoreria per a despeses generals
és positiu per un import de 202 milers d'euros. El grau d'execució del pressupost de despeses
de l'exercici ha estat del 94,7 % i el grau d'execució del pressupost d'ingressos, del 92,0 %.
Pel que fa a l'exercici 2014, presenta un resultat econòmic patrimonial d'1 miler d'euros, mentre
que el resultat del període anterior va ser negatiu per un import de 6 milers d'euros.

Incidències:
- El Patronat Municipal d'Escoles Infantils ha ajustat en 60 milers d'euros el resultat
pressupostari de l'exercici 2014, per crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals, quan, d'acord amb la liquidació pressupostària, l'ajust és de 29 milers
d'euros. Per tant, el resultat pressupostari ajustat de l'exercici 2014 està sobrevalorat en 31
milers d'euros.
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- El Patronat no ha comptabilitzat un saldo de 20 milers d'euros d'un compte corrent de BMN, el
qual tampoc no apareix en l'estat de tresoreria de la memòria dels comptes anuals.
- Els crèdits definitius del pressupost del Patronat incompleixen el principi d'estabilitat
pressupostària, atès que s'han finançat modificacions pressupostàries dels capítols no
financers amb romanent de tresoreria, per un import de 60 milers d'euros.
- El Patronat no té comptabilitzat, ni n'inclou informació en la memòria, un préstec concertat en
l'exercici 2007, per un import de 166 milers d'euros i amb venciment a l'exercici 2014. De la
mateixa manera que no apareix reflectida en els pressuposts de l'entitat, ni en la seva
comptabilitat la darrera liquidació d'aquest préstec, per un import 54 milers d'euros.
- Al tancament de l'exercici 2014, el Patronat té registrat un saldo creditor, per un import de 310
milers d'euros, en el compte «414. Ens públics creditors per recaptació de recursos», que,
d'acord amb els registres comptables, no es cancel·la i s'incrementa cada any, atès que
correspon als exercici 2014, 2013, 2012, 2011 i anteriors, per uns imports de 72 milers d'euros,
30 milers d'euros, 48 milers d'euros, 74 milers d'euros i 86 milers d'euros, respectivament.

B.

CONSORCI

Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella
Dins l'exercici 2006 es va constituir el Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella
per impulsar, programar, executar promoure i finançar infraestructures esportives en el municipi
de Ciutadella de Menorca. Entre les infraestructures per finançar es troben expressament
incloses la pista voltadora i l'annex, i millores en el Poliesportiu Municipal de Ciutadella.
Integren el Consorci el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament, que té el control efectiu dels òrgans de govern del Consorci.
De la gestió i el manteniment de les instal·lacions, se'n fa càrrec l'Ajuntament.
Actualment, d'acord amb la informació facilitada per l'Ajuntament, l'única activitat del Consorci
per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella és l'amortització, amb les aportacions anuals
dels membres consorciats, del deute del qual figura com a titular.
El Consorci, en l'exercici 2014, ha reconegut obligacions per un import de 370 milers d'euros i
presenta un resultat pressupostari ajustat d'11 milers euros i un romanent de tresoreria per a
despeses generals positiu per un import de 6 milers d'euros.
El total de l'actiu del balanç, al tancament de l'exercici 2014, és de 4.538 milers d'euros, del
qual el 80,8 % correspon al valor de les construccions, 3.664 milers d'euros. El Consorci
presenta uns fons propis positius per un import de 1.608 milers d'euros i el resultat econòmic
patrimonial és un estalvi per un import de 202 milers d'euros.
Segons les dades i la documentació aportada per l'Ajuntament, les característiques de
l'operació d'endeutament són les següents:
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU DE CIUTADELLA 2014. EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DE LES OPERACIONS D'ENDEUTAMENT
Entitat
financera
CaixaBank
TOTAL

Data
formalizació
27/04/2007

Data
venciment
01/01/2027

Deute viu a Amortitzat
Deute viu a Deute a curt Deute a llarg
Recaptat 2014
01/01/14
2014
31/12/14
temini
temini
4.304
3.169
239
2.929
239
2.690
4.304
3.169
239
2.929
239
2.690

Import inicial
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L'amortització del deute contret pel Consorci per realitzar les obres es finança amb les
aportacions anuals del membres consorciats, que, d'acord amb la informació facilitada per
l'Ajuntament, es corresponen amb els percentatges següents: 34,0 % de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, 30,6 % del Consell Insular de Menorca i 35,4 % de la CAIB.
El Consorci no va retre a la Sindicatura els comptes anuals corresponents als exercicis 2006 i
2007, mentre que, els comptes corresponents als exercicis 2008 i 2009, els va retre dia 5 de
desembre de 2013; els corresponents als exercicis 2010 i 2011, dia 9 de desembre de 2013;
els corresponents als exercicis 2012 i 2013, dia 4 de febrer de 2016, i el corresponent a
l'exercici 2014, dia 25 de setembre de 2017, tots fora del termini establert en la normativa
reguladora d'hisendes locals.

Incidències:
- El Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella ha retut a la Sindicatura els
comptes anuals corresponents a l'exercici 2014 fora de termini, el 25 de setembre de 2017.
- El Consorci no ha aportat un inventari valorat de béns i drets, tal com estableix la regla 16 de
la INCL, que, d'acord amb la legislació patrimonial, detalli de forma individualitzada els diversos
elements que té comptabilitzats en l'immobilitzat. No s'han pogut realitzar, per tant, les
comprovacions oportunes sobre la composició i la quantificació de l'immobilitzat no financer.
- El Consorci no comptabilitza cap import en concepte d'amortitzacions de l'immobilitzat
material, per la qual cosa incompleix la regla 18 de la INCL. A més, per la falta d'un inventari
actualitzat no s'ha pogut realitzar una estimació de l'import corresponent a l'amortització
acumulada al tancament de l'exercici 2014 ni de la dotació corresponent d'aquest exercici.
- El Consorci presenta, al tancament de l'exercici 2014, un import de 691 milers d'euros de
pendent de cobrament d'exercicis tancats (457 milers d'euros de l'exercici 2007, 233 milers
d'euros de l'exercici 2012 i 1 miler d'euros de l'exercici 2013), del qual durant l'exercici 2014
únicament ha cobrat un import de 36 milers d'euros corresponents a l'exercici 2012. Tot i això,
el Consorci no ha registrat cap import en concepte de saldos de cobrament dubtós.
- El Consorci, durant l'exercici 2014, ha reconegut drets per transferències de capital per un
import superior d'11 milers d'euros a les obligacions reconegudes per l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca.

C.

FUNDACIÓ

Fundació Ciutadella Cultura
La Fundació Ciutadella Cultura, la va crear l'any 2008 l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i
la va inscriure en el Registres de fundacions el 30 de juny de 2008 com una fundació pública.
Les finalitats de la Fundació són de caràcter cultural i es consideren d'interès general, i d'acord
amb l'article 6 dels seus Estatuts són les següents:
a) La rehabilitació, la gestió i l'explotació del Teatre des Born de Ciutadella de Menorca.
b) La construcció i la rehabilitació de teatres i d'altres equipaments culturals, de titularitat
pública o de titularitat privada per als quals l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca hagi
acordat la gestió o n'hagi fet un conveni.
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c) La gestió i l'explotació de teatres i d'altres equipaments culturals, de titularitat pública o
de titularitat privada per als quals l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca hagi acordat la
gestió o n'hagi fet un conveni.
d) El foment i la promoció de les activitats culturals, a Ciutadella i a la resta del territori de
les Illes Balears, i, en especial, la creació i la formació artística que es produeixi a
Menorca.
e) El foment de la participació ciutadana en el desenvolupament cultural del municipi, i
l'accés dels ciutadans a les diverses manifestacions artístiques que es promoguin des
de la Fundació.
f)

La coordinació de l'activitat artística promoguda per la Fundació amb les actuacions
que duguin a terme altres persones i entitats amb la mateixa finalitat.

Els òrgans de govern de la Fundació són els següents: el Patronat, el Comitè Executiu, el
Consell Assessor i el gerent.
El Patronat de la Fundació està compost pels membres següents: el batle de Ciutadella de
Menorca, que n'exerceix la presidència; el regidor delegat de l'àrea a la qual estigui adscrita la
Fundació, que n'exerceix la vicepresidència; set regidors designats pel Ple de l'Ajuntament
d'entre els seus membres, entre els quals hi ha d'haver els regidors delegats en les matèries de
Turisme i d'Educació; quatre vocals proposats al Patronat pel Ple de l'Ajuntament, d'entre les
persones o entitats que formin part de les comissions municipals de Cultura, i les persones o
entitats que acordi el Patronat, quan aquestes persones o entitats estableixin vincles de
col·laboració molt significatius amb la Fundació, o siguin persones de reconegut prestigi en
l'àmbit cultural.

Incidències:
- La Fundació Ciutadella Cultura no ha retut a la Sindicatura els comptes anuals corresponents
als exercicis 2014 i anteriors.

RECOMANACIONS
- Analitzar la necessitat de l'existència dels organismes autònoms, del consorci i de la
fundació dependent l'Ajuntament per satisfer les necessitats públiques sota els principis
d'eficàcia, d'eficiència i d'economia.
- Implantar els mecanismes de control intern necessaris per garantir la fiabilitat dels
registres comptables, l'elaboració adequada dels comptes anuals i la protecció dels
actius de les entitats dependents.
- Realitzar conciliacions periòdiques de les transferències i dels saldos pendents entre
l'Ajuntament i les seves entitats dependents.
- Dur a terme les anotacions comptables a fi de corregir les incidències exposades i
procurar-ne la detecció i l'esmena en exercicis posteriors.
- Retre a la Sindicatura de Comptes, en els terminis legalment establerts, els comptes
anuals de les entitats dependents de l'Ajuntament que no estiguin integrats en el seu
Compte general.
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V. ESTATS CONSOLIDATS
Els estats consolidats següents són el resultat de la suma de les magnituds més significatives
de cada un dels documents presentats per les entitats de l'àmbit subjectiu i les eliminacions de
les relacions internes entre aquestes entitats. Les entitats de les quals s'han consolidat els
estats comptables són les següents:


Ajuntament de Ciutadella de Menorca



Patronat de l'Hospital Municipal



Patronat Municipal d'Escoles Infantils



Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella

No s'ha inclòs en aquest consolidat la Fundació Ciutadella Cultura per no disposar-ne dels
comptes anuals corresponents l'exercici 2014.
A continuació, figuren els estats consolidats següents:


Balanç consolidat



Compte del resultat econòmic patrimonial consolidat



Resultat pressupostari consolidat
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AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. BALANÇ CONSOLIDAT. ADMINISTRACIÓ GENERAL, ORGANISMES AUTÒNOMS I
CONSORCI (en milers d'euros)
ACTIU
A) IMMOBILITZAT
I. Inversions destinades a l'ús general
3. Béns del patrimoni hitòric, artistic i cultural
III. Immobilitzacions materials
1. Terrenys
2. Construccions
3. Instal·lacions tècniques
4. Altre immobilitzat
5. Amortitzacions
VI. Inversions financeres permanents
1. Cartera de valors a ll/t
C) ACTIU CIRCULANT
II. Deutors
1. Deutors pressupostaris
2. Deutors no pressupostaris
3. Deutors per adm. rec. per compte d'altres ens públics
4. Administracions públiques
5. Altres deutors
6. Provisions
III. Inversions financeres temporals
3. Fiances i dipòsits curt termini
IV. Tresoreria
TOTAL ACTIU

Import
54.747
295
295

PASSIU
A) FONS PROPIS
I. Patrimoni
1. Patrimoni
- Ajuntament de Ciutadella de Menorca
- Patronat Municipal d'Escoles Infantils
- Patronat de l'Hospital Municipal
6. Patrimoni lliurat a l'ús general

54.429
11.731
60.991
1.459
6.522
-26.274
24
24
15.078
13.004
19.455
332
600
4
1.516
-8.903
27
27
2.046
69.825

III. Resultats d'exercicis anteriors
IV. Resultats de l'exercici
C) CREDITORS A LLARG TERMINI
II. Altres deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit

35.542
5.334
18.101
18.101
18.101

D) CREDITORS A CURT TERMINI
II. Altres deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres deutes
4. Fiances i dipòsits curt termini

5.676
693
322
0
371

III. Creditors
1. Creditors pressupostaris
2. Creditors no pressupostaris
3. Creditors per adm. rec. per compte altres ens públics
4. Administracions públiques
5. Altres creditors

4.982
2.017
575
1.807
289
294

TOTAL PASSIU
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-30.689
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AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL CONSOLIDAT. ADMINISTRACIÓ
GENERAL, ORGANISMES AUTÒNOMS I CONSORCI (en milers d'euros)
DEURE
A) DESPESES
3. Despeses de funcionament dels serveis i prest. soc.
a) Despeses de personal
a.1) Sous, salaris i assimilats
a.2) Càrregues socials
b) Prestacions socials
c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat
d) Variació provisions de tràfic
e) Altres despeses de gestió
f) Despeses financeres i similars

4. Transferències i subvencions
a) Transferències i subvencions corrents
b) Transferències i subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries
a) Pèrdues procedents d'immobilitzat
d) Despeses extraordinàries
e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis
ESTALVI

Import
27.546
25.139
12.757
9.960
2.797
8
1.349
154
10.197
674

HAVER
A) INGRESSOS
1. Vendes i prestació de serveis
b) Prestació de serveis
b.1) Prestació serveis en règim dret privat
b.2) Preus públics per prestació de serveis
3. Ingressos de gestió ordinària
a) Ingressos tributaris
a.1) Imposts propis
a.2) Imposts cedits
a.3) Taxes
a.5) Altres ingressos tributaris

1.532
902
630

875
184
50
642
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23.687
23.687
15.698
7.426
560
3

4. Altres ingressos de gestió ordinària
c) Altres ingressos de gestió
f) Altres interessos i ingressos asimilats

1.935
1.617
318

5. Transferències i subvencions
a) Transferències corrents
b) Subvencions corrents
c) Transferències de capital
d) Subvencions de capital

6.533
4.434
1.567
341
191

6. Beneficis i ingressos extraordinaris
a) Beneficis procedents d'immobilitzat
d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis

5.334

Import
32.880
688
688
503
185

37
1
36
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AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT ADMINISTRACIÓ GENERAL, ORGANISMES
AUTÒNOMS I CONSORCI (sense transferències internes)
INGRESSOS (en milers d'euros)
DRETS RECONEGUTS
1. Imposts directes
Administració general de l'Ajuntament
2. Imposts indirectes
Administració general de l'Ajuntament

DESPESES (en milers d'euros)
Import
15.236

OBLIGACIONS RECONEGUDES
1. Despeses de personal

15.236
466
466

Import
12.765

Administració general de l'Ajuntament

10.440

Patronat Municipal d'Escoles Infantils

387

Patronat de l'Hospital Municipal
2. Despeses corrents en béns i serveis

1.938
10.648

3. Taxes, preus públics i altres ingressos

9.852

Administració general de l'Ajuntament

9.655

Administració general de l'Ajuntament
Patronat Municipal d'Escoles Infantils

8.900
185

Patronat Municipal d'Escoles Infantils
Patronat de l'Hospital Municipal

415
578

Patronat de l'Hospital Municipal

767

Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella

0

4. Transferències corrents

6.004

3. Despeses financeres

674

Administració general de l'Ajuntament

5.845

Administració general de l'Ajuntament

544

Patronat Municipal d'Escoles Infantils

65

Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella

130

Patronat de l'Hospital Municipal
Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella

8
86

4. Transferències corrents

902

Administració general de l'Ajuntament

881

5. Ingressos patrimonials

750

Patronat Municipal d'Escoles Infantils

Administració general de l'Ajuntament

659

Patronat de l'Hospital Municipal

Patronat Municipal d'Escoles Infantils
Patronat de l'Hospital Municipal
Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella

9
12

0
90
0

6. Alienació d'inversions reals

6. Inversions reals

2.385

Administració general de l'Ajuntament
Patronat Municipal d'Escoles Infantils

2.316
29

Patronat de l'Hospital Municipal

7. Transferències de capital
Administració general de l'Ajuntament

532
364

Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella

168

7. Transferències de capital
Administració general de l'Ajuntament

40
630
630

8. Actius financers
8. Actius financers
9. Passius financers

9. Passius finanancers

4.057

Administració general de l'Ajuntament

3.817

Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella
TOTAL DRETS RECONEGUTS

32.839

TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES
RESULTAT POSITIU 2014

74
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VI. SUBVENCIONS
1. ANÀLISI DE LES SUBVENCIONS
A.

METODOLOGIA I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ

Les obligacions reconegudes per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i els seus organismes
autònoms per a transferències i subvencions a empreses privades, a famílies i a institucions
sense finalitat de lucre, segons la classificació per programes i d'acord amb les dades que
figuren en les liquidacions dels estats de despeses del pressupost, són les següents:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. SUBVENCIONS I AJUDES PER CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA. OBLIGACIONS
RECONEGUDES (en milers d'euros)
Classificació per grup de programes

Transferències corrents
Art. 47
Art. 48
Total

161. Sanejament, proveïment i distribució d'aigües
231. Acció social
232. Promoció social

Transferències de capital
Art. 77
Art. 78
Total

Total

%

1

1

1

0,2%

25

25

25

8,2%

147

147

147

48,5%

324. Serveis complementaris educació

3

3

3

0,8%

330. Administració general de cultura

5

5

5

1,5%

179

179

12
9

342. Instal·lacions esportives
Total Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Patronat de l'Hospital Municipal
Patronat Municipal d'Escoles Infantils
Total entitats dependents
TOTAL

103

103

103

34,0%

103

103

283

93,2%

12

12

4,0%

9

9

2,9%

21

21

21

6,8%

200

200

303

100,0%

103

103

En el període de fiscalització, la Sindicatura li va requerir còpia del Pla estratègic de
subvencions aprovat, relació de les línies de subvenció vigents durant 2014, relació de les
subvencions de concessió directa atorgades en 2014 i llista dels compromisos de despesa dels
articles 47, 48, 77 i 78, amb indicació de les subvencions de concessió directa i amb
convocatòria prèvia, així com el detall dels reintegraments parcials de subvencions (en cas n'hi
hagi hagut), amb indicació del nombre de beneficiaris i dels imports. L'Ajuntament de Ciutadella
de Menorca no ha aportat cap d'aquests documents sol·licitats.
El resum per tipus de subvenció o ajuda, d'acord amb les obligacions reconegudes durant
l'exercici 2014 en els articles 47, 48, 77 i 78 del pressupost de despeses, és el següent:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. SUBVENCIONS I AJUDES PER TIPUS. OBLIGACIONS RECONEGUDES (en milers d'euros)
Transferències corrents Transferències de capital
Total
Tipus de subvenció o ajuda
Import
Nombre
Import
Nombre
Import total
Nombre
Ajudes a famílies desfavorides
Ajudes econòmiques no periòdiques per habitatge
Ajudes econòmiques no periòdiques per manutenció
Ajudes a famílies amb especials necessitats
Ajudes econòmiques no periòdiques per activitats educatives
Altres ajudes econòmiques per diferents conceptes
Ajudes econòmiques a entitat no lucratives
Assistència a persones dependents
Educació preescolar i primària
TOTAL

92
22
13
3
2
2
47
12
9
200

75

147
38
27
4
4
29
9

103

10

s.d.
s.d.
258

103

10

92
22
13
3
2
2
150
12
9
303

147
38
27
4
4
29
19
s.d.
s.d.
268
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Incidències:
- L'Ajuntament no ha aprovat el Pla Estratègic de Subvencions corresponent a l'exercici 2014,
d'acord amb el que disposen l'art. 8 de la LGS i l'art. 12 del RGS.
- L'Ajuntament no ha tramès la relació certificada de les línies de subvenció vigents durant
l'exercici 2014, ni la relació certificada de les subvencions de concessió directa atorgades
aquest l'exercici, per això la mostra de subvencions per fiscalitzar ha estat seleccionada sobre
les obligacions reconegudes, durant l'exercici 2014, amb càrrec als articles 47, 48, 77 i 78 del
pressupost de despeses.
- L'assignació de subvencions directes suposa una excepció als principis generals de publicitat i
concurrència (art. 22 de la LGS), per la qual cosa s'ha de realitzar de forma restrictiva. Això no
succeeix en aquest cas, en què les subvencions directes a entitats no lucratives representen el
49,4 % del total de les obligacions reconegudes, durant l'exercici 2014, amb càrrec als articles
47, 48, 77 i 78 del pressupost de despeses.
- L'Ajuntament no ha subministrat la informació relativa a les subvencions atorgades a la base
de dades nacional de subvencions, d'acord amb el que disposen l'art. 20 de la LGS i l'art. 36
del RGS.
- No consta que els òrgans que han concedit les subvencions hagin elaborat i implantat un pla
d'actuació amb la finalitat de comprovar que els beneficiaris han dut a terme les activitats
subvencionades, d'acord amb el que disposa l'art. 85 del RGS.

B.

LEGISLACIÓ APLICABLE

L'activitat subvencionadora es regeix per la normativa següent:

C.



Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions



Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions



Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de
subvencions



Bases d'execució del pressupost corresponents a l'exercici 2014 (de la «base 15a.
Subvencions: concepte i classes» a la «base 26a. Procediment general per la
justificació»)



Convocatòria i bases que han de regir la concessió d'ajudes econòmiques dirigides a
persones i/o famílies en situació d'especial necessitat per a l'any 2014

EXPEDIENTS SELECCIONATS

En l'anàlisi de les subvencions s'han diferenciat els apartats següents:
C.1. Subvencions en règim de concurrència
C.1.a) Criteris de selecció
C.1.b) Relació dels expedients seleccionats
C.1.c) Resultats de la fiscalització
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C.2. Subvencions de concessió directa
C.2.a) Criteris de selecció
C.2.b) Relació dels expedients seleccionats
C.2.c) Resultats de la fiscalització

C.1. SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
C.1.a) Criteris de selecció
Atès que l'Ajuntament no va trametre la relació de línies de subvenció amb convocatòria, se
n'ha seleccionat una mostra, sobre les obligacions reconegudes per l'Ajuntament a l'exercici
2014 a l'aplicació pressupostària «232.489. Promoció social. A famílies i institucions sense
finalitats de lucre», de beneficiaris per conceptes d'ajuda econòmica per a l'habitatge, per
manutenció, per motius sociosanitaris i per emergència social. Aquestes subvencions
corresponen a l'única convocatòria en règim de concurrència que consta a la Sindicatura de
Comptes.
El total d'obligacions reconegudes per aquests conceptes és de 133 milers d'euros i el nombre
total de beneficiaris és de 249 persones; l'import màxim rebut per un beneficiari d'aquestes
ajudes és de 1.280,00 euros i l'ajuda mitjana, de 532,82 euros.
D'aquesta relació d'obligacions reconegudes s'han seleccionat nou beneficiaris per un import
total de 8.186,88 euros, els quals representen el 6,2 % de l'import total d'aquests tipus de
subvencions. No obstant això, en l'apartat C.2. següent s'analitzen les subvencions directes a
entitats sense finalitats de lucre i, així, la cobertura total de la mostra de subvencions
analitzades representa el 56,0 % del total d'obligacions reconegudes per l'Ajuntament per
aquests conceptes durant l'exercici 2014.
C.1.b) Relació dels expedients seleccionats
Seguidament, es detallen les deficiències detectades dels expedients analitzats, així com de les
bases reguladores i en la convocatòria, que són les següents:
AJUNTAMENT DE CIUTADELA DE MENORCA 2014. SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
A LA NORMATIVA

Deficiències

Bases reguladores
ALS EXPEDIENTS

1

Expt

Beneficiari

A1

ERF - *****339P

Ajuda econòmica per a l'habitatge

1.200,00

2, 3, 4, 5 i 6

A2

ZE - *****592M

Ajuda econòmica per a l'habitatge

1.080,00

2, 3, 4, 5 i 6

A3

FEB - *****194H

Ajuda econòmica per a l'habitatge

1.280,00

2, 3, 4, 5 i 6

A4

CAP - *****340C

Ajuda econòmica per a l'habitatge

1.180,00

2, 3, 4, 5 i 6

A5

JJVM - *****604K

Ajuda econòmica per manutenció

960,00

2, 3, 4, 5 i 6

A6

JBMC - *****890E Ajuda econòmica per manutenció

720,00

2, 3, 4, 5 i 6

A7

MRPB - *****376J Ajuda econòmica per motius sociosanitaris

A8

ETJ - *****210Z

A9

ADP - *****304C

Concepte

euros

1.125,00

2, 3, 4, 5 i 6

Ajuda econòmica per motius sociosanitaris

155,00

2, 3, 4, 5 i 6

Ajuda econòmica per emergència social

486,88

2, 3, 4, 5 i 6

TOTAL

8.186,88
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AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. CODIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES DE
Codi
Normativa
1
Expedients
2
3
4
5
6

SUBVENCIONS AMB CONCURRÈNCIA
Descripció de la deficiència
En les bases reguladores
En la documnentació i actuacions prèvies a l'inici procediment de concessió
En la convocatòria
En la tramitació del procediment
En la justificació de la subvenció
En el pagament

C.1.c) Resultats de la fiscalització
En l'anàlisi de les línies de subvenció s'han diferenciat les fases següents:
1.1. Normativa
1.1.a) Bases reguladores
1.2. Expedients
1.2.a) Documentació i actuacions prèvies a la concessió
1.2.b) Convocatòria
1.2.c) Procediment de concessió
1.2.d) Justificació de la subvenció
1.2.e) Pagament

Incidències:
1.1. NORMATIVA
1.1.a) Bases reguladores
Les subvencions es regeixen per les bases d'execució del pressupost corresponents a l'exercici
2014 i les bases reguladores corresponents de la concessió per a cada subvenció. Les bases
d'execució del pressupost 15.a a 26.a, com a norma reguladora de les bases de concessió de
subvencions, no compleixen el contingut mínim que estableix l'art. 17.3 de la LGS, sense que
consti que l'Ajuntament hagi aprovat una ordenança general de subvencions ni una ordenança
específica per a les diferents modalitats de subvencions (art. 17.2 de la LGS).
L'Ajuntament ha tramès un document anomenat «Convocatòria i bases que han de regir la
concessió d'ajudes econòmiques dirigides a persones i/o famílies en situació d'especial
necessitat per l'any 2014», el qual no consta que l'hagi aprovat la Junta de Govern Local (art.
17.1 de LGS i la BEP 21a).
No consta l'informe dels serveis jurídics ni de la Intervenció municipal previ a l'aprovació de les
esmentades bases reguladores (art. 17.1 de la LGS).
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Les bases reguladores analitzades presenten les mancances següents:


No estableixen els criteris per fixar l'ordre de preferència en la concessió de les
subvencions, així com la prelació dels criteris quant a la concessió, és a dir, no
especifiquen adequadament els mètodes per atorgar les puntuacions ni fixen els criteris
de valoració de les sol·licituds amb objectivitat, ordenació, claredat i precisió (art. 17.3.e
de la LGS).



No estableixen la forma de justificació de la subvenció per part del beneficiari (art. 17.3.i
de la LGS).



No estableixen les circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les
condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, poden donar lloc a
la modificació de la resolució (art. 17.3.l de la LGS).



No preveuen la compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o
ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals (art.
17.3.m de la LGS).



No estableixen criteris de gradació dels possibles incompliments de les condicions
imposades amb motiu de la concessió de la subvenció, és a dir, els criteris per
determinar la quantitat que finalment hagi de percebre el beneficiari o, si escau, l'import
que ha de reintegrar, i han de respondre al principi de proporcionalitat (art. 17.3.n de la
LGS i la BEP 21a).



No s'estableix un sistema d'estampillament dels justificants de despeses que han
presentat els beneficiaris de conformitat amb el que determina l'art. 73 del RGS i que,
conforme a l'art. 30.3 de la Llei general de subvencions, es fa necessari establir en
l'ordenança que aprovi les bases reguladores específiques per a cada modalitat de
subvenció, perquè s'apliqui preceptivament i amb caràcter general cada vegada que es
faci una convocatòria pública, a l'efecte de poder controlar les possibles duplicitats en
la imputació de costos al mateix projecte que rep subvencions o ajuts de diferents
persones o entitats públiques o privades.

1.2. EXPEDIENTS
1.2.a) Documentació i actuacions prèvies a la concessió
No consta que la convocatòria i les bases que han de regir la concessió d'ajudes econòmiques
dirigides a persones i/o famílies en situació d'especial necessitat per a l'any 2014 s'hagin
aprovat seguint el procediment de l'art. 23 de la LGS sobre iniciació del procediment de
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria
aprovada per l'òrgan competent, en aquest cas la Junta de Govern, ni que s'hagi publicat la
convocatòria al diari oficial o per qualsevol altre mitjà de publicitat (art. 9.3 de la LGS).
1.2.b) Convocatòria
No consta que, la convocatòria de les subvencions, l'hagi aprovada la Junta de Govern Local
(art. 23.2 de la LGS).
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La convocatòria no estableix la quantia total màxima de les subvencions convocades dins els
crèdits disponibles, atès que únicament indica l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar
(art. 23.2.a de la LGS).
La convocatòria tampoc no estableix el termini de presentació de sol·licituds; el termini de
resolució i notificació; indicació de si la resolució exhaureix la via administrativa i, en cas
contrari, òrgan davant del qual s'ha d'interposar el recurs d'alçada, i el mitjà de notificació o
publicació (art. 23.g, h, k i m de la LGS).
La convocatòria estableix, en l'art. «5. Condicions per a la concessió dels ajuts», que,
excepcionalment, si no es compleix algun dels requisits regulats en els articles tercer, quart i
cinquè, però el treballador o la treballadora social considera justificada la situació de necessitat,
pot emetre una proposta favorable de concessió d'un ajut, possibilitat que vulnera els principis
de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació com a principis
generals de la gestió de subvencions i els requisits per obtenir la condició de beneficiari (art. 8 i
13 de la LGS).
No consta l'informe de fiscalització prèvia de la convocatòria de les subvencions (art. 9.4.d de la
LGS).
1.2.c) Procediment de concessió
En cap dels expedients analitzats consta acreditació de trobar-se al corrent de les
obligacions amb l'Ajuntament, la Hisenda Pública i la Seguretat social, que és un requisit per
obtenir la condició de beneficiari d'una subvenció (art. 13.2.e de la LGS).
En cap dels expedients analitzats consta documentat el càlcul realitzat per verificar la
condició de manca d'ingressos econòmics dels beneficiaris que estableix l'art. «5. Condicions
per a la concessió dels ajuts» de la convocatòria i bases que han de regir la concessió d'ajudes
econòmiques dirigides a persones i/o famílies en situació d'especial necessitat per a l'any 2014.
En cap dels expedients analitzats consta que s'hagi resolt mitjançant la comparació de les
sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre aquestes d'acord amb els criteris de
valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria, i adjudicar, amb el
límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible, les que hagin obtingut una valoració més
alta en aplicació dels criteris esmentats (art. 22 de la LGS), tot i que l'art. 7 de la convocatòria
estableix que els ajuts s'han de concedir per mitjà del procediment de concurrència competitiva.
En l'expedient núm. A2, d'ajuda econòmica per a habitatge, s'acorda concedir l'ajuda en
concepte «per manutenció» amb els límits establerts en la convocatòria, ja que la família no té
contracte de lloguer, segons l'Informe social, de 26 de febrer de 2013, i per aquest motiu no es
pot atorgar pel concepte d'habitatge malgrat sigui aquesta la destinació real dels fons rebuts.
En l'expedient núm. A3, d'ajuda econòmica per a habitatge per un import de 1.280,00 euros, la
quantia assignada i proposada per la directora de l'Àrea de Serveis Socials no coincideix amb
la proposta de l'informe social de la treballadora social, que és de 960,00 euros. No consta la
justificació d'augmentar l'import, més quan en tots els altres expedients la quantia proposada
per la treballadora social coincideix amb l'ajuda concedida.
En cap dels expedients analitzats no hi ha evidència de la publicitat de les subvencions
concedides en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament ni la publicació d'un extracte de la resolució
en el BOIB (art. 18.2 de la LGS).
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1.2.d) Justificació de la subvenció
En cap dels expedients analitzats consta la justificació presentada pel beneficiari de l'ajuda
concedida, en un termini màxim de sis mesos des de l'aprovació de la Junta de govern, d'acord
l'art. 10 de la «Convocatòria i Bases que han de regir la concessió d'ajudes econòmiques
dirigides a persones i/o famílies en situació d'especial necessitat per l'any 2014» i la BEP 22a.
En cap dels expedients analitzats consta cap actuació de l'Ajuntament per verificar el
compliment de la finalitat que va determinar-ne la concessió (art. 32 de la LGS), és a dir, no
consten documentades les actuacions de comprovació i de verificació del compliment de les
obligacions dels beneficiaris establertes en l'art. 10 de la «Convocatòria i Bases que han de
regir la concessió d'ajudes econòmiques dirigides a persones i/o famílies en situació d'especial
necessitat per l'any 2014», que, entre d'altres, són les següents: destinar l'import de l'ajuda a
l'objecte per al qual s'ha sol·licitat, comunicar a l'Ajuntament l'obtenció de subvencions o ajudes
per idèntica finalitat i el compliment del pla de treball o contracte acordat entre les dues parts.
En cap dels expedients analitzats consta documentada la verificació de la compatibilitat o
incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos obtinguts per a la mateixa
finalitat que podria donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, d'acord amb l'art. 11
de la «Convocatòria i Bases que han de regir la concessió d'ajudes econòmiques dirigides a
persones i/o famílies en situació d'especial necessitat per l'any 2014».
1.2.e) Pagament
En cap dels expedients analitzats consten els certificats acreditatius que la persona
beneficiària es troba al corrent de les obligacions tributàries (art. 34.5 de la LGS). Tampoc hi
consten acreditacions formals del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca (BEP 17a.2).
En cap dels expedients fiscalitzats consta còpia del document de transferència bancària o
equivalent, la qual cosa no ha permès verificar el pagament efectiu de la subvenció.
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C.2. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA
C.2.a) Criteris de selecció
En els pressuposts de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca es preveu una única subvenció
nominativa, al Club Hípic Ciutadella, per un import de 9 milers d'euros; la resta de les
subvencions directes concedides ha estat per raons d'interès públic o social.
S'han seleccionat els 12 expedients de subvencions concedides de forma directa a entitats
sense ànim de lucre, per un import total d'obligacions reconegudes de 150 milers d'euros.
Aquests 12 expedients representen el total de la resta d'obligacions reconegudes que no s'han
inclòs en l'anàlisi de l'apartat C.1 anterior i, així, la cobertura total de la mostra de subvencions
analitzades representa el 56,0 % del total d'obligacions reconegudes per l'Ajuntament per
aquests conceptes durant l'exercici 2014.
C.2.b) Relació dels expedients seleccionats
Els expedients de subvencions de directa a entitats sense ànim de lucre que han estat
seleccionats per analitzar i les deficiències detectades són els següents:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA SELECCIONADES (en euros)
Exp.
Entitat subvencionada
Descripció
Tipus
Import
Deficiències
1

Penya Ciutadella Esportiva

Conveni per execució grades i vestidors Art. 22.2 de la LGS

47.650,21

1, 2, 3 i 4

2

Societat Sant Francesc de Sales

Conveni per a l'ampliació de les
instal·lacions

Art. 22.2 de la LGS

38.469,00

1, 2, 3 i 4

3

Cruz Roja Ciutadella

Pagament anualitat 2013 conveni gestió

Art. 22.2 de la LGS

30.000,00

2, 3 i 4

4

Club Hípic Ciutadella

Conveni millora infraestructures anualitat
2014

Nominativa

9.333,00

2, 3 i 4

5

Penya Orient Deportivo

Abonament dels interessos

Art. 22.2 de la LGS

7.721,43

1, 2, 3 i 4

6

Cercle Artístic de Ciutadella

Pagament subvenció XXXVIII premi Born Art. 22.2 de la LGS

3.000,00

1, 2, 3 i 4

7

Fons Menorquí de Cooperació

Art. 22.2 de la LGS

2.500,00

2, 3 i 4

8

Associació de Gent Gran i Pensionistes

Art. 22.2 de la LGS

2.450,40

1, 2, 3 i 4

9

Associació Democràtica de Jubilats i
Pensionistes

Pensionista
Aportació Associació Democràtica de
Jubilats

Art. 22.2 de la LGS

2.450,40

1, 2, 3 i 4

10

ASPANOB

Aportació ASPANOB 2014

Art. 22.2 de la LGS

2.450,00

1, 2, 3 i 4

11

Associació Espanyola Contra el Càncer

Aportació a Associació Contra el Càncer
Art. 22.2 de la LGS
2014

2.450,00

1, 2, 3 i 4

12

Amics del Pintor Torrent

Subvenció any 2000 per a activitat

1.502,53

1, 2, 3 i 4

Conveni de col·laboració amb el Fons
Menorquí de Cooperació
Conveni amb l'Associació Gent Gran i

TOTAL

Art. 22.2 de la LGS

149.976,97
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AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. CODIFICACIÓ DE LES
DEFICIÈNCIES DE SUBVENCIONS DIRECTES
Codi

Descripció de la deficiència

1

Questions prèvies de compliment normatiu quant als principis de publicitat,
transparència, concurrència, igualtat i no-discriminació

2

En la tramitació del procediment

3

En la justificació de la subvenció

4

En el pagament

C.2.c) Resultats de la fiscalització
En l'anàlisi dels expedients de subvencions de concessió directa s'han diferenciat les fases
següents:
2.1. Qüestions prèvies de compliment normatiu pel que fa als principis de publicitat,
transparència, concurrència, igualtat i no-discriminació
2.2. Procediment de concessió
2.3. Justificació de la subvenció
2.4. Pagament

Incidències:
2.1. Qüestions prèvies de compliment normatiu pel que fa als principis de publicitat,
transparència, concurrència, igualtat i no-discriminació
En els expedients núm. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 i 12, concedits de forma directa, no consten
justificades les raons d'exclusió del principi de concurrència. Així, en cap dels expedients hi ha
una memòria de l'òrgan gestor justificativa del caràcter singular de les subvencions, de les
raons que n'acrediten l'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres que en justifiquen
la dificultat de la convocatòria pública, tal com estableix l'art. 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, i l'art. 67.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2.2. Procediment de concessió
En cap dels expedients analitzats consta la previsió de la concessió de la subvenció en
l'exercici pressupostari corresponent, la qual s'inclogui en un pla estratègic de subvencions
prèviament aprovat de conformitat amb el que determinen l'art. 8 de la LGS, els art. 10-12 del
RGS i la BEP 18a.
En cap dels expedients analitzats consta la formació d'un expedient on es detalli la destinació
dels fons, els requisits necessaris que s'han de complir perquè es pugui fer el pagament de la
subvenció i les causes que motivarien l'obligació de reintegrar l'import percebut pel beneficiari,
d'acord amb el que estableix la BEP 17a.2.a.
En cap dels expedients analitzats el procediment no s'inicia en la forma exigida en els art. 6567 del RGS en relació amb els art. 68 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. No hi
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consta la resolució d'inici d'ofici amb la proposta del centre gestor del crèdit pressupostari ni
tampoc hi ha la sol·licitud presentada per l'entitat interessada. No hi consta el projecte ni la
memòria explicativa de l'activitat que la interessada ha de dur a terme, ni tampoc cap
pressupost que detalli i desglossi les despeses i els ingressos prevists a fi de poder determinar
l'objecte de la subvenció, el seu interès públic i o social, el seu import o cost total, la quantitat o
l'import de la subvenció, així com exercir l'activitat de control de la justificació posterior i
preceptiva i, a més, verificar el compliment de l'art. 19.3 de la LGS que estipula que l'import de
la subvenció en cap cas pot ser superior al cost de l'activitat subvencionada.
En tots els expedients analitzats es du a terme la tramitació sense que cap dels beneficiaris
hagi acreditat que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, davant la
Seguretat Social i amb l'Ajuntament (art. 13.2.e de la LGS) i tampoc la declaració responsable
com a mitjà d'acreditació simplificat permès en els supòsits prevists en l'art. 24 del RGS.
En cap dels expedients analitzats consta la documentació corresponent de l'entitat
beneficiaria de la subvenció, com els estatuts, el CIF, ni identificacions del representant ni, si
escau, de la seva inscripció en el registre públic corresponent.
En cap dels expedients analitzats, excepte en l'expedient núm. 3, es compleix la BEP 20a,
que exigeix un acord singular de la Junta de Govern Local per concedir subvencions de
concessió directa, en el qual s'acreditin les raons d'interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.
En cap dels expedients analitzats la resolució de concessió de la subvenció o el conveni que
instrumenta la concessió, i que ha de tenir el caràcter de bases reguladores, no ha establert les
condicions i els compromisos aplicables d'acord amb l'art. 28 de la LGS ni té el contingut mínim
d'acord amb l'art. 65.3 del RGS.
En cap dels expedients analitzats es determina la compatibilitat o incompatibilitat amb altres
subvencions ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol
administració o ens públic o privat de la Unió Europea o d'organismes internacionals (art. 65.3
del RGS).
En cap dels expedients analitzats consten els documents comptables corresponents a les
fases execució del pressupost d'autorització de la despesa, disposició, reconeixement de
l'obligació i pagament.
En cap dels expedients analitzats consta un informe de fiscalització prèvia dels actes de
contingut econòmic (art. 9.4.d de la LGS).
En cap dels expedients analitzats no s'estableixen les mesures que han d'adoptar els
beneficiaris de les subvencions per donar la publicitat adequada al caràcter públic del
finançament del programa, activitat, inversió o actuació de qualsevol tipus que sigui objecte de
subvenció (art. 31 del RGS).
En l'expedient núm. 3, l'objecte i la finalitat de la subvenció no són la realització d'una activitat
sense contraprestació directa del beneficiari, sinó que l'import abonat en concepte de
subvenció té com a finalitat la prestació d'un servei públic que és competència de l'Ajuntament i
que, per tant, ha de ser objecte d'un contracte de serveis licitat i adjudicat conforme al
TRLCSP; no pot ser objecte ni té la naturalesa de subvenció tal com es deriva i es defineix la
figura en l'art.2 de la LGS. A més, l'aplicació pressupostària en la qual s'havia d'imputar la
despesa, segons l'Informe de l'interventor sobre l'existència de crèdit corresponent al
pressupost de l'exercici 2013, «233.227. Assistència a persones dependents. Treballs realitzats
per altres empreses i professionals», és del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis», i
84

Informe del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici 2014

no de transferències corrents o de capital, com correspon imputar les subvencions. Finalment,
aquesta subvenció s'ha tramitat i s'ha pagat durant l'exercici 2014, i se n'ha imputat la despesa
a una aplicació pressupostària del capítol 4, «Transferències corrents».
En els expedients núm. 1, 2 i 3, que no corresponen a subvencions nominatives, l'import
concedit al beneficiari supera el límit per a les subvencions de concessió directa establert en la
BEP 20a.3 per a l'exercici 2014.
En els expedients núm. 1, 2, 5, 6 i 12, no consta el conveni signat amb el beneficiari de la
subvenció i, a més, no consta que l'entitat beneficiària hagi presentat una sol·licitud de
subvenció on figurin projecte i la memòria explicativa de l'activitat per desenvolupar, ni tampoc
cap pressupost que detalli i desglossi despeses i ingressos prevists per poder determinar
l'objecte de la subvenció, el seu interès públic i o social, el seu import o cost total, la quantitat o
import de la subvenció, així com exercir l'activitat de control de la justificació posterior i
preceptiva.
En els expedients núm. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11 i 12, no consta la certificació de crèdit adequat i
suficient per atendre totes les obligacions de contingut econòmic que deriven de la concessió
de la subvenció (art. 9.4.b. de la LGS).
En els expedients núm. 1 i 5, que corresponen a les entitats Penya Ciutadella Esportiva i Penya
Orient Deportivo, respectivament, hi figura el mateix representant per a ambdues entitats. A
més, l'objecte de les dues subvencions també és el mateix, atès que consisteix en el
finançament de les operacions de préstec concertades per pagar l'execució de les obres de
l'edifici grada i vestidors de l'Estadi Son Marçal. En l'expedient aportat per l'Ajuntament
únicament consten tres sol·licituds de subvenció per imports meritats en concepte d'interessos,
presentades conjuntament per les dues entitats esmentades, per un import total de 7.728,17
euros. Segons els registres comptables, d'acord amb aquestes sol·licituds es concedeix un
import de 1.364,67 euros a la Penya Ciutadella Esportiva i un import de 6.363,50 euros a la
Penya Orient Deportivo; no obstant això, no consta en l'expedient documentació que justifiqui
l'assignació a cada entitat dels esmentats imports. No consten les sol·licituds presentades per a
la resta dels imports concedits com a subvenció, durant l'exercici 2014, a la Penya Ciutadella
Esportiva, 46.285,54 euros, i a la Penya Orient Deportivo, 1.357,96 euros.
A més, respecte dels expedients núm. 1 i 5, atès que l'Estadi Son Marçal és de titularitat
municipal, les obres executades a l'edifici grada i vestidors les hauria d'haver licitat
l'Ajuntament, d'acord amb la normativa de contractes, en lloc de finançar els préstecs de les
entitats beneficiàries, atès que aquestes únicament consta que gestionen les instal·lacions.
En l'expedient núm. 2, s'ha tramès un certificat de l'Acord de la Junta de Govern d'aprovació
d'abonament de l'anualitat de 2014, corresponent a la subvenció per a l'ampliació de les
instal·lacions esportives del pati Santa Clara, en virtut d'un conveni signat l'any 2005. No
obstant això, no s'ha tramès còpia del conveni ni consta cap actuació de l'Ajuntament per
verificar el compliment de la finalitat que va determinar la seva concessió aquest any i següents
(art. 32 de la LGS).
En l'expedient núm. 7, consta el conveni signat amb el Fons Menorquí de Cooperació, si bé
aquest és de data anterior a la proposta de la regidora de la seva aprovació, juntament amb
l'informe de l'Àrea d'Educació.
En l'expedient núm. 11, l'import concedit com a subvenció en l'exercici 2014 és de 2.450,00
euros. No obstant això, segons el conveni signat amb l'entitat beneficiària per a l'any 2013, amb
una pròrroga per a l'any 2014, l'import que es compromet a aportar l'Ajuntament cada any és de
1.225,20 euros.
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En l'expedient núm. 12 únicament s'ha aportat un esborrany d'acta de sessió ordinària de la
Comissió de Govern, de 23 d'agost de 2000, on es proposa concedir una subvenció a l'entitat
Associació Amics del Pintor Torrent, per un import de 250.000 pessetes.
En cap dels expedients analitzats consta que s'hagi donat publicitat a les subvencions
concedides de conformitat amb el que determinen i exigeixen l'art. 18 de la LGS i l'art. 30 del
RGS, amb infracció dels principis de publicitat i transparència, que són de compliment preceptiu
en la gestió de les subvencions conforme a l'art. 8 de la LGS.
2.3. Justificació de la subvenció
En els expedients núm. 1, 2, 5, 6 i 12, no consta el termini de justificació de la subvenció
concedida ni la forma en què el beneficiari ha de presentar aquesta justificació (art. 30 la LGS i
art. 65.3 del RGS).
En cap dels expedients analitzats consta la presentació del compte justificatiu amb una
memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de
la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts; ni la memòria
econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades amb una relació de les despeses i
les inversions (art. 30 de la LGS, art. 72.2 del RGS i BEP 22a).
En cap dels expedients analitzats consta, ni hi ha constància que se sol·liciti en cap moment,
informació relativa a altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos externs al beneficiari rebuts
d'altres administracions o ens públics o de caire privat per a la mateixa finalitat (art. 72.2.e del
RGS).
En cap dels expedients analitzats consta el projecte concret per al qual se sol·licita la
subvenció, juntament amb el pressupost detallat de les despeses i els ingressos per realitzar
per a la seva execució. Per aquest motiu, no s'ha pogut verificar el compliment de l'art. 19.3 de
la LGS, que estipula que l'import de la subvenció en cap cas pot ser superior al cost de
l'activitat subvencionada ni s'han pogut controlar les possibles duplicitats en la imputació de
costs.
En cap dels expedients analitzats consta la documentació presentada pels beneficiaris que
acrediti el pagament efectiu de les despeses subvencionables (art. 31.2 de la LGS).
En cap dels expedients analitzats, excepte en els expedients núm. 6 i 7, consta la
documentació justificativa que l'òrgan que concedeix la subvenció hagi comprovat la realització
de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o el gaudi de la subvenció
(art. 32 de la LGS).
En els expedients núm. 1 i 5 no es justifiquen els imports sol·licitats en concepte d'interessos
del préstec mitjançant la documentació bancària corresponent o equivalent (art. 69 i 72 del
RGS). A més, segons la proposta de la regidora delegada d'Esports, un dels abonaments
realitzats, per un import de 5.028,50 euros, correspon a interessos d'un préstec dels quals
3.107,25 euros corresponen a interessos de demora entre el 31 d'agost de 2013 i el 3 de
desembre de 2013.
En l'expedient núm. 3, la clàusula vuitena del conveni estableix l'obligació del beneficiari de
justificar les despeses efectuades en l'exercici 2012 dins els dos primers mesos de l'exercici
2013; en l'expedient tramès per l'Ajuntament no consta la documentació del compliment
d'aquesta obligació.
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En l'expedient núm. 12 únicament s'ha aportat un esborrany d'acta de sessió ordinària de la
Comissió de Govern, de 23 d'agost de 2000, on es proposa concedir una subvenció a l'entitat
Associació Amics del Pintor Torrent, per un import de 250.000 pessetes. A l'exercici 2014 s'han
reconegut obligacions a favor d'aquesta entitat, per un import de 1.502,53 euros, en concepte
d'«aplicació pagament subvenció any 2000 per a activitat».
2.4. Pagament
En cap dels expedients analitzats consten els certificats acreditatius que l'entitat beneficiària
es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (art. 34.5 de la LGS),
ni tampoc consten acreditacions formals del compliment de les obligacions tributàries amb
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (BEP 17a.2.b).
En cap dels expedients analitzats consta una còpia de document de transferència bancària o
equivalent, cosa que no ha permès verificar el pagament efectiu de la subvenció.
En cap dels expedients analitzats consten tots els informes de fiscalització amb caràcter
previ a tots els actes administratius dictats amb la finalitat de satisfer l'import corresponent a les
subvencions, tal com exigeix l'art. 9.4 de la LGS en relació amb l'art. 214 i següents del
TRLRHL.
En l'expedient núm. 3 consta l'informe de la Intervenció sobre l'existència de crèdit adequat i
suficient que fa referència al pressupost de l'exercici 2013; no obstant això aquesta subvenció
s'imputa i es paga amb càrrec al pressupost de l'exercici 2014.
En els expedients núm. 6 i 7 consta un informe tècnic del Servei de Cultura i de l'Àrea
d'Educació, respectivament, favorables al pagament fonamentat en la presentació de la
justificació de les despeses i la memòria de l'activitat al registre. No obstant això, els documents
esmentats no han estat tramesos a la Sindicatura de Comptes.

RECOMANACIONS
- Elaborar i aprovar anualment el Pla Estratègic de Subvencions i un sistema de control i
avaluació dels resultats de la seva aplicació.
- Aprovar unes bases reguladores de les subvencions de l'Ajuntament en el marc de les
bases d'execució del pressupost, mitjançant una ordenança general de subvencions o
una ordenança específica per a les diferents modalitats de subvencions.
- Definir en les bases reguladores corresponents: uns criteris objectius que permetin
valorar cada modalitat d'activitat que interessi promocionar amb criteris objectius i
diferents barems, segons que es tracti d'activitats de caire social, cultural, educatiu o
d'altres, i tenir en compte que les activitats que s'han de subvencionar han d'estar
prèviament taxades i definides; els criteris de graduació dels possibles incompliments a
fi de determinar la quantia que ha de percebre el beneficiari o, si escau, l'import que ha
de reintegrar, i determinar, en les bases reguladores, la resolució de concessió o el
conveni instrumental, quines despeses són considerades subvencionables, el període
d'execució i el de pagament, i també què es considera despesa indirecta, documentació
acreditativa i criteris d'imputació i elegibilitat per justificar l'execució del projecte.
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- Excloure de les activitats o els projectes subvencionables els que suposin el
desenvolupament de serveis estructurals de competència municipal, de serveis
assumits com a propis en virtut del conveni de col·laboració formalitzat amb altres
administracions, o qualsevol altra activitat que impliqui contraprestació, la qual s'ha de
licitar i adjudicar d'acord amb el TRLCSP.
- Exigir als beneficiaris la informació i la documentació acreditativa d'altres ajudes o
subvencions rebudes i establir en les bases reguladores un sistema d'estampillament de
factures conforme al que determina l'art. 73 del RGS, a fi de controlar les possibles
duplicitats.
- Portar un registre de subvencions, com a instrument de publicitat, transparència i
control, i subministrar la informació relativa a les subvencions atorgades a la base de
dades nacional de subvencions.
- Fixar amb precisió l'objecte, determinar-ne la utilitat pública i l'interès social i la finalitat
perseguida.
- Atorgar subvencions directes únicament en els casos en què estigui realment
justificada la raó d'aconseguir els objectius mitjançant l'exclusió del principi de
concurrència i deixar-ho acreditat en l'expedient.
- Deixar constància, si escau, de la realització de la fiscalització prèvia de la despesa, així
com del certificat d'existència de crèdit.
- Regular en tots els casos el règim jurídic, les condicions i els compromisos que
correspon complir als beneficiaris i, en particular, la presentació del compte justificatiu.
- Dictar la resolució de concessió corresponent o signar un conveni on s'estableixin les
condicions i els compromisos aplicables a la concessió de la subvenció i en el qual es
detallin totes les dades i els requisits establerts per la normativa aplicable.
- Efectuar un seguiment estricte dels resultats obtinguts i de la justificació dels ajuts
atorgats (cal requerir la justificació de l'import total de l'activitat objecte de subvenció i
no tan sols la justificació de la quantia subvencionada, així com el suport del pagament)
i, si escau, incoar el procediment de reintegrament corresponent.
- Iniciar, en el termini legal de prescripció, el procediment administratiu corresponent de
reintegrament en tots els casos en què es constati un incompliment de l'obligació de
justificació o una justificació insuficient; un incompliment total o parcial del projecte o
d'altres obligacions imposades al beneficiari de les subvencions concedides i satisfetes.
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VII. CONTRACTACIÓ
1. ANÀLISI DELS CONTRACTES
A.

METODOLOGIA I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ

Segons el que estableixen els art. 29 del TRLCSP i 39 i 40 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de
funcionament del Tribunal de Comptes (aplicables supletòriament a aquesta Sindicatura de
Comptes), l'Ajuntament ha de trametre a la Sindicatura les relacions i els expedients de
determinats contractes.
Les relacions de contractes formalitzats durant l'exercici 2014 (excloent-ne els contractes
menors), l'import dels quals supera els límits establerts en l'art. 138.3 del TRLCSP, varen ser
trameses per l'Ajuntament a la Sindicatura dia 20 de juliol de 2015, fora del termini legalment
fixat.
A més, la Sindicatura ha sol·licitat a l'Ajuntament una relació de contractes adjudicats en
exercicis anteriors amb part de la seva execució durant l'exercici 2014.
Els expedients per fiscalitzar s'han seleccionat segons el que es detalla en l'apartat C.1, a partir
de les esmentades relacions que inclouen, d'una banda, la totalitat de contractes adjudicats
l'exercici 2014 i, de l'altra, els adjudicats en períodes anteriors amb execució durant l'exercici
fiscalitzat. De tots els contractes seleccionats s'ha revisat el procediment de contractació
complet des de l'inici fins a l'execució.
La Sindicatura ha sol·licitat a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca una relació de contractes
menors corresponents a l'exercici 2014. De la relació aportada per l'Ajuntament, que incloïa un
total de 231 contractes adjudicats durant el 2014, per un import total de 892 milers d'euros, s'ha
realitzat una selecció de 12 contractes i el resultat s'inclou en l'apartat «C.5. Resultats de la
fiscalització de contractes menors».

B.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Quant a la legislació aplicable, les normes tingudes en compte per desenvolupar aquesta
fiscalització han estat les següents:


Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic



Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic



Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques



Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques



Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de béns de les
entitats locals



Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears



Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears
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C.



Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals



Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials



Llei 34/2010, de 5 d'agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d'octubre, de
contractes del sector públic; 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de
contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, i
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa per a
l'adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres



Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/20007,
de 30 d'octubre, de contractes del sector públic



Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible

CONTRACTES SELECCIONATS

C.1. CRITERIS DE SELECCIÓ
La relació rebuda per l'SCIB corresponent als contractes adjudicats per l'Ajuntament durant
l'exercici 2014 inclou 9 expedients generadors de despeses, amb un import total adjudicat de
2.474 milers d'euros.
Respecte als contractes adjudicats en períodes anteriors a l'any 2014 amb execució en aquest
exercici, la relació rebuda per l'SCIB inclou 22 expedients, tots generadors de despeses, amb
un import d'execució en el període fiscalitzat, segons la relació tramesa per l'Ajuntament, de
2.346 milers d'euros.
Per tant, el total de procediments inclosos en ambdues relacions ascendeix a 31 expedients.
D'aquestes relacions, s'han revisat 10 expedients de contractació d'acord amb els criteris de
selecció següents:


S'ha seleccionat l'expedient de més import segons el tipus de contracte i els diferents
procediments d'adjudicació. Com a resultat d'aquesta selecció s'han examinat 7
contractes.



Pel que fa a la resta de contractes, s'han seleccionat, amb l'aplicació de criteris
estadístics, 3 expedients més, per triar aleatòriament, com a mínim, un 20 % del
nombre total de contractes analitzats.

Dels 10 expedients analitzats, 3 corresponen a procediments adjudicats durant l'any 2014, que
sumen un total de 1.818 milers d'euros i equivalen al 73,5 % de l'import total adjudicat en
aquest període segons la relació de contractes tramesa per l'Ajuntament.
Els 7 expedients restants corresponen a procediments adjudicats en períodes anteriors amb
execució durant l'any 2014, que sumen un total de 777 milers d'euros i equivalen al 13,6 % de
l'import total adjudicat d'aquests contractes, segons la relació tramesa per l'Ajuntament.
En conjunt, els expedientes fiscalitzats representen el 45,4 % de l'import adjudicat dels
contractes inclosos en les dues relacions esmentades.
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C.2. RELACIÓ DE CONTRACTES SELECCIONATS
Seguidament, es detallen els expedients dels contractes seleccionats amb desglossament de
l'objecte, l'import, la tramitació i el procediment i les deficiències amb el codi i la descripció de
cada deficiència.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES SELECCIONATS (IVA inclòs) (en milers d'euros)
Pressupost
Import
Tramitació i
Núm.
Objecte del contracte
Baixa
Deficiències
licitació
adjudicat
procediment
Neteja dels edificis i de les dependències muncipals de Ciutadella de
1
996.863,26
993.871,92 0,3% Ordinaria Obert 1, 2, 4, 5, 6 i 8
Menorca (1)
Ordinària
Subministrament del vestuari d'hivern per al cos de la policia local de
2
19.500,00
14.973,75 23,2% Negociat sense
1, 2, 6 i 8
Ciutadella de Menorca (1)
publicitat
Vigilància, salvament i socorrisme en diverses platges de Ciutadella de
3
186.241,07
166.750,52 10,5% Urgent Obert
1, 2, 5, 6 i 8
Menorca, temporada alta 2014 (1)
1, 2, 3, 4, 5, 6 i
4 Escola municipal de música (1) (a)
540.000,00
519.600,00 3,8% Ordinaria Obert
8
Vigilància, control, manteniment i reparació de l'estacionament limitat de
5
509.760,00
432.724,05 15,1% Ordinaria Obert
1, 2, 6 i 8
vehicles en la via pública (2) (a)
6 Banda municipal (2) (a)
200.000,00
200.000,00
Urgent Obert 1, 2, 3, 4, 6 i 8
Urgent
1, 2, 3, 4, 5, 6 i
7 Escola dibuix, pintura i tallers d'arts plàstiques (2) (a)
292.928,00
292.928,00
Negociat sense
8
publicitat
En funció de la
Ordinaria
1, 2, 3, 4, 5, 6 i
8 Contractació de la col·laboració en la gestió municipal d’'ingressos (3 (a)
(*)
recaptació
Concurs
8
Arrendament local amb opció de compra per oficines plaça Born, núm. 9,
76.689,14
9
Privat
1, 2, 5, 6, 7 i 8
planta primera, amb una durada de 24 anys (4) (a)
euros anuales
Redacció projecte d'execució, activitats i instal·lacions d'ampliació, reforma
10
188.000,00
156.040,00 17,0% Ordinaria Obert
1, 2, 4 i 6
i restauració del Teatre des Born (2) (a)
TOTAL
2.933.292,33 2.776.888,24 5,3%
(*) L'import de licitació per aquest contracte no era preceptiu d'acord amb l'art. 67.2.c del RGC.
Licitacions anteriors a l'exercici 2014:
(a) Contractes iniciats en períodes anteriors, inclosos per l'execució corresponent al període 2014.
Tramitació i procediment:
(1) Subjecte al TRLCSP
(2) Subjecte a la LCSP
(3) Subjecte al TRLCAP
(4) Contracte patrimonial

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. CODIFICACIÓ DE LES
DEFICIÈNCIES DE CONTRACTES
Codi

Descripció de la deficiència

1

En la documentació preparatòria i les actuacions prèvies

2

En el contingut dels plecs o del document que regula la contractació

3

En els informes i l'aprovació de l'expedient

4

En l'actuació de la mesa o en la proposta d'adjudicació

5

En l'adjudicació del contracte

6

En la publicitat, les notificacions i les comunicacions

7

En la formalització del contracte

8

En l'execució del contracte
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Consideracions prèvies respecte als expedients núm. 8 i 9
Hi ha dos expedients entre els que han resultat seleccionats a la mostra de contractes a
fiscalitzar que, malgrat tenen objectes contractuals totalment diferents, són adjudicats al mateix
licitador i presenten una estreta vinculació que motiva la necessitat d’uns comentaris previs
amb la finalitat de facilitar la seva comprensió. Aquests dos expedients són els següents:


Expedient núm. 9. L'objecte del procediment és l'adquisició d'un immoble mitjançant un
contracte d'arrendament amb opció de compra amb una durada de 24 anys. Aquest
immoble correspon a la primera planta de l’edifici ubicat a la Plaça des Born, núm. 9. El
contracte es va signar el 12 febrer de 2002.



Expedient núm. 8. L'objecte del contracte és el servei de col·laboració en la gestió
municipal dels ingressos i recursos, amb una durada de vint anys, prorrogable per cinc
anys més. El contracte es va signar l’1 d’agost de 2005.

En el contracte de lloguer amb opció de compra s’estableix que el propietari de l’immoble pot
exigir a l’Ajuntament, en cinc ocasions al llarg del contracte, l’execució de l’opció de compra i
que si el Consistori ho rebutja, el preu del lloguer s’aniria incrementant en un 50 % cada
vegada, així el cost total del contracte podria arribar fins a un import total de 5.491 milers
d’euros (IVA exclòs i sense tenir en compte l’IPC).
El plec de condicions tècniques, econòmiques i administratives que han de regir el concurs per
a la contractació de la col·laboració en la gestió municipal d'ingressos corresponent a
l'expedient núm. 8 vincula la prestació d'aquest servei amb l’immoble objecte de l’expedient
núm. 9. A tal efecte, el plec de l'expedient núm. 8 contempla dos supòsits:


Que l’adjudicatari de l’expedient núm. 8 resulti el titular dominical de l’immoble. En
aquest cas afectarà l’edifici al servei i, a més, la propietat del local revertirà
gratuïtament a l’Ajuntament a la data de finalització del contracte, tot i que sense fer
una referència expressa a la rescissió del contracte de lloguer amb opció de compra.



Que l’adjudicatari de l’expedient núm. 8 no sigui el titular dominical de l’immoble, en
aquest cas haurà d’assumir, avalant durant la vigència del contracte un import total de
2.200 milers d’euros, la totalitat del cost econòmic i la resta d’obligacions que deriven
del contracte de lloguer amb opció de compra corresponent a l’expedient núm. 9.

La restricció que imposa el plec de l'expedient núm. 8, vinculant el servei de col·laboració en la
gestió municipal dels ingressos i recursos al local esmentat i que, en cas de que l’adjudicatari
no sigui el titular de l’immoble, es traslladarà tot el cost econòmic del contracte de lloguer
assumit per l’Ajuntament, crea un escenari que afavoreix clarament la posició del titular
dominical de l’immoble a l’hora de participar en el procediment. Atès que l’adjudicatari, si no és
titular de l’immoble, no se subrogaria en el contracte d’arrendament amb opció de compra
signat per l’Ajuntament, sinó que estaria obligat a assumir totes les despeses derivades
d’aquest contracte que, com ja s’ha comentat abans, podrien arribar a un import total de 5.491
milers d’euros, molt per sobre del valor inicial de l’opció de compra, 1.503 milers d’euros, i de
l’aval que se li exigeix, 2.200 milers d’euros.
Així, en l'expedient núm. 8 únicament consta la presentació d'una única oferta, la que va
formular el titular de l’immoble objecte del contracte de lloguer amb opció de compra, que
finalment resulta adjudicatària. No obstant això, en l'expedient núm. 8 consta la presentació per
un altre licitador interessat en el procediment d'un escrit d'al·legacions contra la solvència
econòmica, financera i tècnica exigida en el plec, al·legacions que finalment resulten
desestimades per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
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Per últim, l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca va aportar un informe, signat per la secretària
i per la interventora, en el qual s’indica «que l'Ajuntament no paga cap més factura de lloguer
des del moment que es formalitza el contracte per a la col·laboració en la gestió deis ingressos
municipals (s'ha comprovat pel període compres entre 2006 i l'actualitat. Els exercicis anteriors
estan en un programa comptable que ja no s'utilitza però que s'intentarà obrir per poder facilitar
les factures del lloguer que es varen pagar per part d'aquest Ajuntament)».

C.3. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ DELS CONTRACTES
En l'anàlisi dels contractes, excepte en els contractes privats que s'examinen al final, s'han
diferenciat les fases següents:
3.1. Actuacions preparatòries
3.1.a) Documentació preparatòria
3.1.b) Contingut dels plecs
3.1.c) Informes i aprovació de l'expedient
3.2. Selecció, adjudicació i formalització
3.2.a) Actuació de la Mesa i proposta d'adjudicació
3.2.b) Adjudicació del contracte
3.2.c) Publicitat, notificacions i comunicacions
3.2.d) Formalització i garantia
3.3. Execució

Incidències:
3.1. ACTUACIONS PREPARATÒRIES
3.1.a) Documentació preparatòria
En els expedients núm. 1, 4, 6 i 7 no consten acreditades suficientment les necessitats que es
pretenen cobrir amb l'objecte del contracte, així com la idoneïtat d'aquest objecte i el contingut
per satisfer-les, en els termes exigits en els art. 22 i 93 de la LCSP i els art. 22 i 109 del
TRLCSP.
En els expedients núm. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 no consta l'informe d'existència de crèdit i
fiscalització prèvia de la despesa (art. 67 del TRLCAP, art. 93 de la LCSP i art. 109.3 del
TRLCSP).
L'expedient núm. 2 és un procediment negociat sense publicitat per subministrar uniformes a la
policia local. Aquest tipus de subministrament presenta un caràcter recurrent; per tant, s'hauria
d'utilitzar un dels sistemes de racionalització tècnica de la contractació administrativa, per
exemple un acord marc (art. 196 i següents del TRLCSP), o bé, tramitar un procediment obert
amb una cobertura pluriennal de la despesa, tot això amb la finalitat d'afavorir la concurrència,
un dels principis bàsics de la contractació administrativa.
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En els expedients núm. 1, 4, 5, 6, i 7, que d'acord amb la durada dels contractes impliquen
assumir compromisos de despesa de caràcter pluriennal, no consta el compliment que exigeix
l'art. 174 del TRLRHL, relatiu a l'autorització per a la realització d'aquest tipus de despesa.
En els expedients núm. 2, 4, 5, 6, 7 i 10 no consta cap document que justifiqui que la valoració
realitzada per definir el valor estimat del contracte s’ha fet tenint en compte els preus habituals
en el mercat i que aquest és adequat per al compliment efectiu del contracte (art. 87 i 88 del
TRLCSP, art. 75 i 76 de la LCSP i art. 73.2 del RGC).
En l'expedient núm. 6, qualificat de tramitació urgent, no consta cap document que motivi i
justifiqui la necessitat inajornable o d'interès públic, necessaris per legitimar aquest tipus de
tramitació l'art. 96 de la LCSP.
En l'expedient núm. 7, la documentació que consta presenta la incongruència següent:
qualificat de procediment obert amb múltiples criteris d'adjudicació en l'anunci de licitació,
s'identifica als plecs, a les actes de la Mesa i a la resolució d'adjudicació com un procediment
negociat sense publicitat i tramitació urgent.
En els expedients núm. 2, 4, 6 i 7 no consta cap document que justifiqui, adequadament,
l'elecció del procediment i dels criteris que s'han de tenir en consideració per adjudicar el
contracte (art. 93.4 de la LCSP i art. 109.4 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 8 l'objecte del contracte és el servei de col·laboració en la gestió municipal
dels ingressos i recursos, i, quan es refereix a ingressos, evidentment, comprèn els de tipus
tributari. Es troba configurat com un contracte administratiu especial, d'acord amb els art. 7 i 8
del TRLCAP, amb una durada de 20 anys i una possibilitat de pròrroga de 5 anys més. No
consta en l'expedient cap informe que motivi o justifiqui aquesta qualificació d'administratiu
especial, cosa que suposa establir normes diferents a la resta de contractes i amb caràcter
preferent. D'altra banda, d'acord amb les funcions encomanades al contractista que recull
l'apartat IV del PCAP, sense perjudici que el contracte contempli que els treballs es realitzaran
en col·laboració, en el seu cas, amb el personal de l'Ajuntament quan impliqui l'exercici
d'autoritat, resulta molt difícil admetre aquests tipus de col·laboració sense traslladar a
l'adjudicatari del servei una potestat que implica l'exercici d'autoritat reservada als poders
públics, i que pertoca executar a funcionaris públics habilitats per a aquesta finalitat.
En l'expedient núm. 9 l'objecte del procediment és l'adquisició d'un immoble mitjançant un
contracte d'arrendament amb opció de compra amb una durada de 24 anys. El procediment no
es va subjectar a concurrència, atès que se'n va decidir l'adjudicació de forma directa;
considerant com a argument, per no promoure la concurrència, les característiques singulars
de l'immoble per adquirir. Cal destacar que no es troben adequadament justificades en
l'expedient aquestes característiques singulars. Pel que fa al preu del contracte, consta
l'informe de l'arquitecte on es considera l'import del contracte ajustat a valor de mercat, sense
motivar aquesta afirmació o bé justificar-la.
3.1.b) Contingut dels plecs
En l'expedient núm. 1 l'objecte del contracte és la neteja dels edificis i de les dependències
municipals. El PCAP estableix l'import màxim anual del contracte i exigeix en la presentació de
la proposició econòmica el desglossament del preu de l'oferta en hores ordinàries i
extraordinàries, mentre que, d'acord amb el desglossament que presenta el PPT, aquest import
màxim s'estableix, únicament, considerant les hores ordinàries. Aquesta incongruència en la
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determinació del pressupost de la licitació dificulta la preparació de les ofertes per part dels
licitadors que participen en el procediment (arts. 150 del TRLCSP i art. 67.2 del RGC).
En l'expedient núm. 2, subministrament del vestuari d'hivern per al cos de la policia local, els
plecs que regulen el procediment indiquen les unitats per subministrar dels diferents tipus
d'abric sense especificar el preu unitari, incomplint el que disposa l'art. 68 del RGC.
En l'expedient núm. 8, procediment obert adjudicat mitjançant concurs, d'una banda, respecte
als plecs que regulen el procediment, no consta l'informe jurídic preceptiu al qual fa menció l'art.
49.4 del TRLCAP i, de l'altra, aquests documents inclouen determinats preceptes que
produeixin l'efecte de limitar la concurrència dels quals, entre d'altres, cal destacar els
següents:


Exigeixen que el servei objecte del contracte s'ha de prestar en un immoble determinat,
al qual es troba vinculat l'Ajuntament mitjançant un contracte d'arrendament amb opció
de compra amb una durada de 24 anys. En aquest ordre s'exigeix que el licitador que
resulti adjudicatari, en cas que no sigui el titular de l'immoble, assumeixi la totalitat del
cost relatiu al contracte d'arrendament amb opció de compra esmentat més el cost
relatiu a la constitució d’una garantía per un total de 2.200 milers d’euros. Cal
assenyalar que en aquest procediment de col·laboració en la gestió dels ingressos va
presentar oferta, únicament, el titular d'aquest immoble, que va resultar adjudicatari del
contracte.



S'exigeix l'experiència com un dels criteris d'adjudicació. No obstant això, d'acord amb
l'entorn normatiu aplicable al procediment, l'experiència resulta una aptitud, en cap cas
un criteri d'adjudicació. A més, aquest concepte també consta com a requisit en
l'apartat de solvència, on s'exigeix per participar en el procediment una experiència
mínima de 20 anys en la prestació del servei objecte del contracte, termini que
excedeix significativament el mínim relatiu a l'experiència que recull per als contractes
de serveis l'art. 19 del TRLCAP.



Pel que fa als criteris d'adjudicació relatius a la proposició econòmica i el concepte de
millores, els plecs no contenen cap aspecte relatiu al criteri previst per atorgar les
puntuacions (art. 86 del TRLCAP i art. 67.2 del RGC).

En l'expedient núm. 9, l'objecte del contracte és l'adquisició d'un immoble. Aquest tipus de
contractes, l'art. 5 del TRLCAP els defineix com de caràcter privat i l'art. 9 del TRLCAP indica
que els contractes privats de les Administracions públiques s'han de regir, pel que fa a la seva
preparació i adjudicació, per aquesta llei. En aquest sentit, no consta en l'expedient cap tipus
de document que reguli el procediment. El plecs resulten un document essencial i la seva
absència condueix a la nul·litat del procediment.
En l'expedient núm. 9 consta, únicament, l'oferta que presenta l'adjudicatari, que va ser
acceptada per l'Ajuntament. L'oferta que presenta l'adjudicatari imposa una condició d'afectació
de l'immoble: exigeix que s'afecti als serveis d'Hisenda de l'Ajuntament. No consta cap
document de l'Ajuntament que motivi les raons per les quals es va acceptar aquesta condició.
L'art. 3.2 del RGC, relatiu als contractes de tipus privats, disposa que l'òrgan de contractació ha
d'incloure les clàusules i les condicions més convenients a l'interès públic i, en tot cas, pertoca
que constin les especificacions que per la naturalesa del contracte resulten necessàries per
definir-ne les condicions.
En l'expedient núm. 10, respecte al criteri d'adjudicació relatiu al concepte «equip tècnic», no es
troba clarament definit en el PCAP: d'una banda, es manifesta que aporta 25 punts a la
valoració de l'oferta i, de l'altra, s'indica que es valorarà com a màxim fins a 20 punts. Cal que
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els Plecs defineixin amb claredat els criteris d'adjudicació i la seva puntuació amb la finalitat
d'afavorir la transparència del procediment (art. 134 de la LCSP i 67.2 del RGC).
3.1.c) Informes i aprovació de l'expedient
En els expedients núm. 4, 6, 7 i 8 no consta l'informe del Servei Jurídic que analitzi
detalladament i es pronunciï sobre la conformitat dels PCAP a la normativa aplicable en els
termes exigits, segons el cas, pels art. 49.4 del TRLCAP, art. 99 de la LCSP i art. 115.6 del
TRLCSP, en relació amb la DA 2ª. 8 per aquestes darreres dues normes, i art. 138.3 del RGC.
En l'expedient núm. 7 l'anunci de licitació es va publicar en el BOIB el 24 d'agost de 2010. No
obstant això, l'aprovació dels plecs que regulen el procediment, segons el document de
formalització del contracte, es va produir amb posterioritat, el 15 de setembre de 2010.
En l'expedient núm. 8, formant part dels membres que formen la Mesa, no consta la designació
del vocal amb les funcions d'assessorament jurídic de l'òrgan de contractació (art. 79 del RGC).
3.2. SELECCIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ
En cap dels expedients analitzats subjectes a concurrència no consta la certificació relativa a
la documentació rebuda per participar en el procediment que exigeix l'art. 80.5 del RGC.
3.2.a) Actuació de la Mesa i proposta d'adjudicació
En l'expedient núm. 1 la documentació presentada pel licitador que resulta adjudicatari no
acredita l'aptitud per contractar amb l'Administració del representant d'aquest licitador, en funció
del valor estimat del contracte (art. 72 i següents del TRLCSP). Aquest valor estimat ascendeix
a 1.648 milers d'euros, l'apoderament presentat limita la representació per a procediments fins
a 1.000 milers d'euros. La documentació va ser acceptada per la Mesa, tot i que aquesta
circumstància resulta una de les causes d'exclusió de l'oferta.
En l'expedient núm. 4 no consta la notificació al licitador que va ser exclòs relativa a les raons
per les quals no se'n va admetre l'oferta (art. 151 del TRLCSP i art. 82 del RGC).
En l'expedient núm. 6, procediment obert, consta un escrit del licitador que resulta adjudicatari
on manifesta que va rebre una invitació per participar en el procediment. Els procediments
oberts es troben subjectes a publicitat amb la finalitat d'afavorir la concurrència, convidar a
participar un licitador resulta una actuació que s'aparta de les normes previstes per aquest tipus
de procediments i vulnera els principis de transparència, concurrència i d'igualtat de tracte (art.
1 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 8 no consta la ponderació realitzada per la Mesa relativa als criteris
d'adjudicació preu i millores (art. 86 i 88 del TRLCAP).
En l'expedient núm. 10, d'acord amb la documentació que va trametre l'Ajuntament, es desprèn
que un dels licitadors va presentar un recurs, finalment desestimat, contra la puntuació
atorgada a l'oferta que finalment resulta adjudicatària. No consten els arguments pels quals es
desestimen les al·legacions presentades confirmant la proposta d'adjudicació provisional. A
més, en aquest expedient, a la documentació que va trametre l'Ajuntament no consta l'actuació
de la Mesa relativa a la puntuació atorgada al criteri d'adjudicació vinculat al termini d'entrega
dels projectes.
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En l'expedient núm. 7, en l'anunci de licitació en el BOIB el termini de presentació de les ofertes
acabava dia 8 de setembre, i l'única oferta presentada, que no porta registre d'entrada, és de
17 de setembre. La Mesa, sense tenir en compte que l'oferta es presenta fora de termini,
proposa acceptar la documentació i l'adjudicació a aquest licitador (art. 143 i 148 LCSP).
3.2.b) Adjudicació del contracte
En l'expedient núm. 1 el contracte té una durada de dos anys amb probabilitat de pròrroga de
dos anys més i la garantia que va constituir l'adjudicatari inclou, erròniament, els períodes
relatius a les pròrrogues. No consta cap actuació de l'òrgan de contractació demanant l'esmena
d'aquest fet al contractista (art. 95 TRLCSP).
En l'expedient núm. 3 el batle adjudica directament el contracte quan l'òrgan competent per
autoritzar la despesa és la Junta de Govern, d'acord amb la Resolució d'Alcaldia núm. 779 de
2011 i les Bases d'execució del pressupost de l'exercici 2014.
En els expedients núm. 4, 7, 8 i 9 no consten els justificants de l'adjudicatari de trobar-se al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en el moment de l'adjudicació
(art. 79 del TRLCAP i 151.2 del TRLCSP).
3.2.c) Publicitat, notificacions i comunicacions
En els expedients núm. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10 no s'ha deixat constància documental de la
publicació en el perfil de contractant (art. 126.4 LCSP i 142.4 TRLCSP).
En cap dels expedients fiscalitzats no consta la comunicació al Registre Públic de
Contractes dins el termini previst legalment (art. 93 del TRLCAP, art. 30 de la LCSP i art. 29 del
TRLCSP).
En l'expedient núm. 5 no consta la notificació de l'adjudicació provisional ni de l'adjudicació
definitiva als participants en la licitació (art. 135.3 i 135.4 de la LCSP).
3.2.d) Formalització i garantia
En l'expedient núm. 9, cal destacar que el procediment es va adjudicar el 13 de desembre de
2001 i el contracte es va signar el 12 de febrer de 2002, 61 dies posteriors a aquesta
adjudicació. A més, l'adjudicatari adquireix la titularitat de l'immoble en aquesta darrera data. És
a dir, que durant el conjunt de les actuacions preparatòries del contracte i fins al moment de
l'adjudicació, l'adjudicatari no resultava el titular dominical del bé que va oferir. Aquesta qüestió
no va ser detectada pels serveis de l'Ajuntament, atès que no consta, durant el procés, cap
document de l'Ajuntament que demani al contractista que acrediti la titularitat de l'immoble
objecte del contracte, cosa que posa de manifest una errada molt significativa en les actuacions
preparatòries i l'acte d'adjudicació del procediment.
3.3. EXECUCIÓ
En l'expedient núm. 1 no consta documentació que acrediti l'inici de la prestació del servei de
neteja, incomplint el termini de la clàusula 19 del PCAP, que diu, expressament, que en el
termini de 10 dies màxim des de la firma del contracte s'ha d'aixecar acta d'inici de la prestació.
A més, en aquest expedient consta una demora molt significativa, sense cap motivació, entre la
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data de recepció i la data de conformitat per a un conjunt de factures presentades per
l'adjudicatari relatives a l'execució de la prestació contractada, qüestió que produeix un
incompliment del termini màxim previst per l'abonament del preu previst en l'art. 216.4 del
TRLCSP.
En l'expedient núm. 2 no es pot acreditar el compliment del termini màxim d'entrega del
subministrament acordat en el contracte, atès que no consta l'albarà d'entrega dels
subministraments o l'acta de recepció que acrediti el compliment del contractista de la prestació
a satisfacció de l'Administració (art. 222 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 8 l'execució del contracte comença dia 3 de juliol de 2005 quan el
contracte es va signar l'1 d'agost, fet que incompleix l'art. 54.4 del TRLCAP, atès que
únicament es pot iniciar la prestació abans de la formalització del contracte en el cas de
tramitació urgent o d'emergència. A més, respecte a l'execució d'aquest procediment, la
documentació que va trametre l'Ajuntament no permet fiscalitzar, adequadament, si el
pagament de la prestació s'ajusta a les condicions acordades en el contracte.
En l'expedient núm. 9, contracte formalitzat el mes de febrer de l'any 2002, l'Ajuntament no ha
tramès cap documentació relativa a la seva execució.1
Incidències en les pròrrogues
En els expedients núm. 5 i 7 no consta la documentació relativa a les pròrrogues d'aquests
contractes dins la documentació tramesa per l'Ajuntament.
En l'expedient núm. 4 no consta la documentació relativa a la pròrroga corresponent al període
2015-2016.
Incidències en el retorn de la garantia
En els expedients núm. 1-6 i 10, no consta acreditada la devolució de la garantia (art. 90 de la
LCSP i 102 TRLCSP).
En l'expedient núm. 3, relatiu al servei de salvament i socorrisme, a la finalització de la
prestació consta un informe que manifesta la mancança de diversos materials que corresponia
reintegrar al contractista i es recomana que aquest fet es tingui en compte al moment de la
devolució de la garantia. No consta documentada cap actuació realitzada per l'Ajuntament
davant aquest incompliment del contractista.
Incidències en els pagaments realitzats per l'Administració
En l'expedient núm. 4 no consta acreditat abans dels pagaments de les factures mensuals que
presenta l'adjudicatari el compliment del requisit que recull la clàusula VIII el PCAP que regula
el procediment, on s'exigeix al contractista com a pas previ al pagament que acrediti el
compliment de les seves obligacions en matèria laboral i amb la Seguretat social.

1

En la fase de les al·legacions, l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca ha tramès un certificat de l’Acord de la Junta de Govern, de 27 de febrer
de 2019, «d’aprovació de l’aclariment del contracte de lloguer i ratificació i inscripció de les manifestacions sobre la reversió de l’immoble situat
a la Plaça Born, 9 (primera planta) a l’Ajuntament d’acord amb el contracte signat de gestió de tributs», en el qual s’especifica que «totes les
contraprestacions previstes al contracte de lloguer signat a l’any 2002 [expedient núm. 9] se substitueixin, mentre estigui en vigor el contracte
de l'expedient núm. 8, per l’obligació de l'adjudicatari del contracte de col·laboració en la gestió dels ingressos municipals (Recaudación y
Gestión de Tributos Locales, SL) d'aportar l'immoble gratuïtament i lliure de càrregues i gravàmens a la finalització del contracte, com a valor
inclòs en la seva oferta.»
La documentació aportada en fase d'al·legacions, amb la qual es pretén modificar el contracte núm. 8, no ha estat objecte de fiscalització.

98

Informe del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici 2014

C.5. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ DE CONTRACTES MENORS
D'acord amb l'art. 138.3 del TRLCSP, es consideren contractes menors els contractes d'obres
d'un import inferior a 50 milers d'euros, IVA exclòs, i pel que fa a la resta, els contractes d'un
import inferior a 18 milers d'euros, IVA exclòs, (art. 138.3 del TRLCSP).
La Sindicatura ha sol·licitat a l'Ajuntament una relació de contractes menors corresponents a
l'exercici 2014. De la relació que ha aportat l'Ajuntament, que incloïa un total de 231 contractes
de 2014 per un import total de 892 milers d'euros, s'han revisat 12 contractes menors d'acord
amb els criteris de selecció següents:


S'ha seleccionat l'expedient de més import d'adjudicació, segons el tipus de contracte,
i, com a resultat d'aquesta selecció, s'han examinat 6 contractes.



D'altra banda, s'han seleccionat 3 contracte pel seu objecte o per coincidència de
l'adjudicatari amb altres contractes menors.



Pel que fa a la resta de contractes, s'han seleccionat, aplicant criteris estadístics, 3
contractes menors més, perquè, com a mínim, un 20 % del nombre total de contractes
menors analitzats s'hagi triat aleatòriament.

Els contractes menors revisats representen l'11,3 % de l'import total de la relació que ha aportat
l'Ajuntament.
S'han examinat un total de 12 contractes menors per un import conjunt de 167 milers d'euros, la
relació dels quals es presenta a continuació:
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. CONTRACTES MENORS EXAMINATS (IVA inclòs) (imports en euros)
Núm.

Objecte del contracte

Data de factura

Import

1

Projecte modificació magatzem en oficines Escorxador (Cert. 1)

12/08/2014

21.298,09

2

Execució obres projecte modificació magatzem per utilització oficines a l'Escorxador

25/08/2014

28.092,59

3

Control sanitari aigua potable

31/12/2014

20.911,70

4

Subministrament aigua potable Torre del Ram, agost 2013 desembre a maig 2014

01/06/2014

24.287,80

5

Millores Carrer Alaior

s.d.

52.912,14

6

Contractar servei de vigilància a les platges

17/06/2014

21.719,50

7
8

Adjudicació focs artificials Sant Joan 2014
Adquisició de 15 lliteres de llenya «Es Pinaret»

02/07/2014
02/12/2014

4.800,00
3.557,40

9

Adquisició de 150 comptadors

10/06/2014

3.337,50

10

Emplenar el dipòsit de gasoil per a la calefacció

10/03/2014

2.375,00

11

Adjudicació compra de gasoil per les pistes de tennis i pavelló municipal

29/05/2014

4.595,00

12

Construcció passos canadencs i impermeabilització de part de coberta de l'Escorxador

04/11/2014

13.818,20

TOTAL

201.704,93

s.d.: sense dades

Incidències:
Respecte als expedients núm. 1 i 2, l'Ajuntament els va incloure en la relació de contractes
menors tramesa a l'SCIB i va qualificar el primer de subministrament i el segon, d'obres, i un
tercer per un import de 6.794,50 euros, també qualificat d'obres, els quals són un mateix
contracte per un import total de 28.092,59 euros. Aquest fet evidencia que la relació de
contractes menors tramesa per l'Ajuntament a l'SCIB no està exempta d'errors.
En l'expedient núm. 1, respecte al pagament de la factura, aquesta es presenta el 12 d'agost
quan l'òrgan competent no aprova la primera certificació fins al 3 de setembre. El regidor de
99

Informe del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici 2014

Sanitat l'aprova el 14 d'agost, però no és competent per aprovar i ordenar la despesa d'acord
amb la Resolució de l'Ajuntament núm. 785 de 2011, així com amb les Bases d'execució del
pressupost de l'exercici 2014.
En l'expedient núm. 3, la suma del total de les factures supera la quantia del preu d'adjudicació.
En cap de les factures no s'ha abonat el preu dins dels terminis establerts per la normativa
vigent. Així mateix, no consta l'abonament dels interessos de demora i, si escau, de la
indemnització pels costs de cobrament corresponents, d'acord amb l'art. 216.4 del TRLCSP i la
disposició transitòria vuitena de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s'estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Les factures dels mesos de juny i
setembre 2014 es paguen l'abril de l'any 2015.
L'expedient núm. 4, de subministrament d'aigua potable, no compleix l'art. 138.3 del TRLCSP,
atès que el seu import sense IVA supera l'import màxim establert de 18 milers d'euros. Així
mateix, aquest contracte, tant per l'import com per la durada, 4 anys, no es pot considerar
contracte menor (art. 23.3. i 138.2 del TRLCSP). Pel contingut i les característiques de la
prestació, s'ha de tractar com un contracte de subministraments de l'art. 9. del TRLCSP i
tramitar-se per procediment obert, atès que l'import total supera el límit per al procediment
negociat (art. 173.f del TRLCSP). A més, aquest expedient és qualificat de «conveni» per
renovació d'un altre vigent de 2011 sobre la cessió d'ús de terrenys per extracció d'aigua. La
Junta de Govern, de 18 de juny de 2014, aprova un nou conveni aplicant el preu del nou
conveni a les factures pendents del conveni anterior i aquest nou preu és el 200 % de l'anterior.
No és adient el preu aplicat, atès que aquest s'aprova posteriorment a la data de les factures.
En els expedients núm. 3, 5, 7, 9 i 10 no ha estat possible verificar el compliment de l'art. 111
del TRLCSP, respecte a l'expedient, i de l'art. 216 del TRLCSP, sobre el pagament del preu,
donat que l'Ajuntament no han tramès còpia de la factura ni justificant del pagament mitjançant
transferència o similar.
En els expedients núm. 1, 2, 4, 8, 11 i 12 no consta en les factures la diligència signada pel
responsable del servei, on hi ha de constar l'expressió «examinat i conforme» d'acord amb la
Base 10a de les Bases d'execució del pressupost 2014 de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca. Les factures d'aquests expedients duen registre d'entrada amb rúbriques sense
identificar.
Respecte a l'expedient núm. 6 tramès per l'Ajuntament hi una errada, atès que s'envia
inicialment l'expedient de despesa d'un servei de vigilància i socorrisme de la segona quinzena
del mes de juny 2014, quan l'expedient sol·licitat és el de la primera quinzena. Sembla ser el
servei d'un mes que va quedar fora contracte i es paga com un contracte menor quan hauria
d'haver estat una pròrroga. Posteriorment, es remet únicament justificant de pagament de la
factura del període de 15 maig a 15 de juny. No consten en l'expedient un mínim de 3
pressuposts i la còpia de la factura.

RECOMANACIONS
- Justificar de manera adient la necessitat que es pretén satisfer amb la prestació objecte
del contracte, així com el procediment i la forma d'adjudicació elegits.
- Complir adequadament les actuacions relatives a l'informe previ sobre el preu del
contracte, l'existència de crèdit adequat i suficient, i la fiscalització prèvia de l'expedient.
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- Justificar apropiadament els criteris que s'han de tenir en compte per adjudicar el
contracte i la seva puntuació, i considerar la totalitat dels components significatius d'una
oferta per definir aquests criteris d'adjudicació.
- Elaborar els informes preceptius de la Intervenció i de la Secretaria sobre els plecs que
han de regular els procediments de contractació, per garantir que s'ajusten a la
normativa aplicable.
- Tramitar el procediment adient, d'acord amb la normativa de contractes del sector
públic, per cobrir les necessitats que són recurrents i previsibles, a fi d'evitar la licitació
anual d'aquestes contractacions, cosa que suposa un fraccionament temporal de
l'objecte del contracte que pot afectar els principis de publicitat i concurrència.
- Deixar constància en l'expedient de la preparació i l'aprovació de tots els documents
essencials del procediment.
- Eliminar les clàusules dels plecs que regulen els procediments que poden limitar la
concurrència.
- Implantar els mecanismes de control adients per garantir la integritat de les ofertes que
participen en el procés d'adjudicació.
- Deixar constància dels documents que acrediten la capacitat i la solvència econòmica,
financera i tècnica dels empresaris que presenten ofertes i de l'anàlisi que se'ls ha
practicat, en particular els corresponents a l'adjudicatari.
- Complir els requisits i els terminis dels procediments de publicitat, comunicacions i
notificacions.
- Deixar adequadament documentada en l'expedient la recepció de la prestació objecte
del contracte a satisfacció de l'Administració.
- Tramitar adequadament els expedients de modificació del contracte en els termes i amb
els requisits que exigeix la normativa.
- Deixar adequadament documentada en l'expedient, si és procedent, la devolució de la
garantia al contractista.
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QUADRE I.1. MARC NORMATIU DE L'EXERCICI 2014
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE I.1. MARC NORMATIU DE L'EXERCICI 2014
Normativa autonòmica i local:
- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 Ext., de 27 de desembre)
- Acord de 29 de juliol de 2010, del Consell de la Sindicatura, pel qual s’aprova la Instrucció que regula el format del compte general de les entitats locals en suport informàtic i el
procediment telemàtic per a la seva rendició (BOIB núm. 118, de 12 d'agost)
- Acord de 28 de febrer de 2012, del Consell de la Sindicatura, pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a aquesta Institució de la informació contractual del sector
públic local (BOIB núm. 38, de 13 de març)
- Acord de 18 de desembre de 2014, del Consell de la Sindicatura, pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a la Sindicatura de Comptes de la informació contractual
del sector públic local de les Illes Balears (BOIB núm. 177, de 27 de desembre)
Normativa estatal:
- Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 52, d'1 de març i BOIB núm. 32 ext., d'1 de març)
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (BOE núm. 80, de 3 d’abril)
- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 de abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (BOE núm. 96, de 22 d’abril)
- Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de béns de les entitats locals (BOE núm. 161, de 7 de juliol)
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (BOE núm. 284, de 27 de novembre)
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (BOE núm. 59, de 9 de març)
- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressuposts (BOE núm. 101, de 27 d’abril)
- Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva
aplicació a les entitats locals (BOE núm. 264, de 3 de novembre)
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (BOE núm. 103, de 30 d'abril)
- Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (BOE núm. 235, de 29
de setembre)
- Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2014 (BOE núm. 309, de 26 de desembre)
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (BOE núm. 312, de 30 de desembre)
- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (BOE núm. 240, de 5 d'octubre)
- Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE núm. 168, de 14 de juliol)
- Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament
als proveïdors de les entitats locals (BOE núm. 48, de 24 de febrer)
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de diciembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
(BOE núm. 163, de 6 de juliol)
- Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers (BOE
núm. 155, de 29 de juny)
- Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible (BOE núm. 55, de 5 de març)
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressuposts de les entitats locals (BOE núm. 297, de 10 de desembre)
- Ordre EHA/4041, de 23 de novembre de 2004, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (suplement del BOE núm. 296, de 9 de desembre)
- Resolució de la IGAE de 28 de juliol de 2006, de desplegament d’un format normalitzat del compte general de les entitats locals en suport informàtic (BOE núm. 189, de 9
d’agost)
- Resolució de 20 de juliol de 2009, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es fa públic l’Acord del Ple, de 30 de juny de 2009, que aprova la Instrucció que
regula el format del compte general de les entitats locals en suport informàtic i el procediment telemàtic per a la rendició de comptes (BOE núm. 181, de 28 de juliol)
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (BOIB núm. 276, de 16 de novembre)
- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre)
- Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 148, de 21 de juny)
- Reial decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d’octubre)
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, de desplegament de la Llei de contractes del sector públic (BOE núm. 118, de 15 de maig)
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre)
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol)
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QUADRE III.1.1. DEUTORS PRESSUPOSTARIS PER CAPÍTOLS
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE NÚM. III.1.1. DEUTORS PRESSUPOSTARIS PER
CAPÍTOLS (en milers d’euros)
Capítols d'ingressos
Anteriors
2012
2013
2014
Total
%
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i d’altres
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alineació inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
TOTAL GENERAL

452
78
356
437
33

1.355

559
36
989
527
58

1.159
88
1.660
1.671
168
328

719

940
251
2.942
871
207
327
3.801

3.109
452
5.946
3.506
466
655
4.519

16,7%
2,4%
31,9%
18,8%
2,5%
3,5%
24,2%

2.888

9.338

5.074

18.654

100,0%
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QUADRE
III.1.2.
CONCILIACIÓ
ADMINISTRACIONS

DE

SALDOS

DEUTORS

D'ALTRES

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE NÚM. III.1.2. CONCILIACIÓ DE SALDOS DE DEUTORS D'ALTRES
ADMINISTRACIONS (en milers d'euros)
Drets de cobrament a % sobre el total
Deute reconegut per
ENTITAT
Consell Insular de Menorca
Govern Balear (CAIB)
Fundació Destí Menorca
TOTAL

l’actiu de
l'Ajuntament
3.156

d'actiu de
l'Ajuntament
4,9%

les altres
administracions
1.211

1.953
40
5.149

3,0%
0,1%
0

867
40
2.118
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Drets no reconeguts
per l'Ajuntament
693

Deute no reconegut
per les altres
administracions
1.252
1.086

693

2.337
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QUADRE III.1.3. SITUACIÓ I MOVIMENTS DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE NÚM. III.1.3. SITUACIÓ I MOVIMENTS DE DEUTORS NO
PRESSUPOSTARIS (en milers d'euros)
Deutors no pressupostaris

Núm. cte.

Saldo inicial

Càrrecs

Abonaments

Saldo final

Deutors per IVA

440

218

257

252

223

Altres deutors no pressupostaris

449

103

78

72

108

Hisenda pública, deutora per IVA

470

17

13

4

Hisenda pública, IVA suportat

472

178

178

Pagaments pendents d'aplicació

555

2.510

3.458

4.451

1.516

2.831

3.987

4.967

1.852

TOTAL DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS
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QUADRE III.1.4. DEUTE A LA FI DE L'EXERCICI
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE NÚM. III.1.4. DEUTE A LA FI DE
L'EXERCICI (en milers d'euros)
Concepte

2014

2013

1.- Drets liquidats operacions corrents en termes consolidats
2.- Deute al tancament de l'exercici

32.221
15.411

33.031
19.715

RÀTIO ENDEUTAMENT (2/1)

47,8%

59,7%
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QUADRE III.1.5. ESTALVI NET D'ACORD AMB L'ART. 53 DEL TRLRHL
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE NÚM. III.1.5. ESTALVI NET D'ACORD AMB L'ART. 53 DEL TRLRHL (en
milers d'euros)
Concepte

2014

2013

1.- Drets reconeguts operacions corrents, capítols 1 - 5

31.105

31.109

2.- Obligacions reconegudes, capítols 1, 2 i 4
3.- Obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit finançades amb romanent líquid de tresoreria

23.377
1.150

22.978

4.- Anualitat teòrica

4.142

3.935

ESTALVI NET (1-2+3-4)

4.737

4.196

110

Informe del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici 2014

QUADRE III.1.6. CREDITORS PRESSUPOSTARIS PER CAPÍTOLS
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE NÚM. III.1.6. CREDITORS PRESSUPOSTARIS PER CAPÍTOLS (en milers
d’euros)
Capítol de despeses
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
TOTAL

Anteriors

2011

2012

2013

2014

Total

%

148

94

10

5

303

560

15,8%

109
360
482

44
3

269
4

517
8

1.120
57
6

2.060
430
487

58,2%
12,2%
13,8%

1.098

141

283

530

1.486

3.537

100,0%

111

Informe del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici 2014

QUADRE III.1.7. SITUACIÓ I MOVIMENTS DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE NÚM. III.1.7. SITUACIÓ I MOVIMENTS DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS
(en milers d'euros)
Descripció
Núm. cte.
Saldo inicial
Abonaments
Càrrecs
Saldo final
Creditors per IVA suportat
Creditors per operac. pendents d'aplicar a pressupost
Ens públics creditors per recaptació de recursos
Formalització de pagaments no pressupostaris

410
413
414
416

132

178

179

134

17

3

2

15

Altres creditors no pressupostaris
Ens públics, per drets a cobrar
Ens públics, per ingressos pendents de liquidar
Ens públics, c/c efectiu

419
452
453
456

208
642
1.683
-150

329
2.227
3.792
2.434

238
2.185
2.108
3.790

116
600
1.206

Hisenda pública, creditora per IVA
Hisenda pública, creditora per retenc. practicades
Hisenda pública, creditora per IRPF
Seguretat Social, creditora

4750
4751
4759
4760

52
191

98
1.306

95
1.308

48
194

33

420

420

34

Hisenda pública, IVA repercutit
Deutes a curt termini amb entitats crèdit
Deutes amb entitats crèdit per operacions trersoreria
Proveïdors d'immobilitzat a curt termini

4770
520
522
523

257

257

Interessos a curt termini de deutes amb entitats crèdit
Ingressos pendents d'aplicació
Altres partides pendents d'aplicació
Dipòsits rebuts a curt termini

526
554
559
561

26.496

26.398

392

TOTAL CREDITORS

112

294

320

109

88

299

3.521

37.649

37.068

2.940
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QUADRE III.3.1. COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST INICIAL DELS EXERCICIS
2014/2013. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE III.3.1. COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST INICIAL DELS
EXERCICIS 2014/2013. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (en milers d'euros)
Concepte
2014
2013
Var 14/13
INGRESSOS
Import
%
Import
%
Import
%
1. Imposts directes
14.786
49,4%
14.781
49,9%
5
1,5%
2. Imposts indirectes
303
1,0%
303
1,0%
3. Taxes i altres ingressos
9.130
30,5%
9.445
31,9%
-315
-94,1%
4. Transferències corrents
5.069
16,9%
4.438
15,0%
631
188,4%
5. Ingressos patrimonials
639
2,1%
624
2,1%
14
4,2%
Operacions corrents
29.927
100,0%
29.592
100,0%
335
100,0%
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions de capital
TOTAL INGRESSOS
29.927
100,0%
29.592
100,0%
335
100,0%
Concepte
DESPESES
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
Operacions corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions de capital
TOTAL DESPESES

2014

2013

Import
10.410
9.420
545
4.063
24.438
1.021
770

%
34,8%
31,5%
1,8%
13,6%
81,7%
3,4%
2,6%

Import
10.569
9.131
702
4.131
24.533
694
797

%
35,7%
30,9%
2,4%
14,0%
82,9%
2,3%
2,7%

3.697
5.489
29.927

12,4%
18,3%
100,0%

3.568
5.059
29.592

12,1%
17,1%
100,0%
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Var 14/13
Import
-159
289
-157
-68
-95
327
-26
129
430
335

%
-47,4%
86,3%
-46,9%
-20,2%
-28,3%
97,6%
-7,9%
38,5%
128,3%
100,0%
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QUADRE III.3.2. COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES DELS
EXERCICIS 2014/2013. CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE III.3.2: COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES DELS
EXERCICIS 2014/2013. CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES (en milers d'euros)
2014
2013
Àrea de despesa
Import
%
Import
%
0. Deute públic
1. Serveis públics bàsics
2. Actuacions de protecció i promoció social
3. Producció de béns públics de caràcter preferent
4. Actuacions de caràcter econòmic
9. Actuacions de caràcter general
TOTAL

4.242
12.296
5.835
3.317
770
3.467
29.927

14,2%
41,1%
19,5%
11,1%
2,6%
11,6%
100,0%
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4.271
11.699
5.882
3.405
852
3.483
29.592

14,4%
39,5%
19,9%
11,5%
2,9%
11,8%
100,0%

Var. 14/13
Import
%
-28
597
-47
-88
-83
-16
335

-8,4%
178,2%
-14,2%
-26,2%
-24,6%
-4,8%
100,0%
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QUADRE III.3.3. PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES 2014. CLASSIFICACIÓ
ORGÀNICA
Nota: L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en el pressupost de l'exercici 2014, no ha
classificat les despeses d'acord amb l'estructura dels seus reglaments o drets d'organització. La
classificació orgànica del pressupost és potestativa, de conformitat amb l'art. 2.2 de l'Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre de 2008, per la qual s'estableix l'estructura dels
pressuposts de les entitats locals (BOE núm. 297, de 20 de desembre).
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QUADRE III.3.4. GRAU DE DEPENDÈNCIA FINANCERA
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE III.3.4. GRAU DE DEPENDÈNCIA FINANCERA
Concepte
Indicador
Dependència financera general
80,2%
Dependència financera de la despesa de capital
Dependència financera d'altres institucions
Finançament inversions amb estalvi net

360,5%
30,1%
69,2%

Definició dels indicadors:
Dependència financera general: transferències rebudes corrents i de capital + endeutament / total despeses
Dependència financera despesa de capital: transferències rebudes de capital + endeutament / total despesa de capital
Dependència financera d’altres institucions: transferències rebudes corrents i de capital / total despeses
Nivell de finançament de les despeses de capital amb estalvi net: estalvi net / total despesa de capital
Estalvi net: ingressos corrents - despeses corrents - amortització endeutament (capítol 9 despeses)
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QUADRE III.3.5. MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER CAPÍTOLS
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE III.3.5. MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER CAPÍTOLS (en
milers d'euros)
Capítols
Previsions inicials Modificacions netes Previsions finals
% MC
INGRESSOS
1. Imposts directes
14.786
14.786
2. Imposts indirectes
303
303
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
9.130
9.130
4. Transferències corrents
5.069
629
5.699
12,4%
5. Ingressos patrimonials
639
639
Operacions corrents
29.927
629
30.556
2,1%
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
328
328
Operacions capital
328
328
8. Actius financers
7.758
7.758
9. Passius financers
Operacions financeres
7.758
7.758
TOTAL INGRESSOS
29.927
8.715
38.642
29,1%
DESPESES
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
Operacions corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions capital
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres
TOTAL DESPESES

Previsions inicials Modificacions netes
10.410
240
9.420
954
545
4.063
5
24.438
1.199
1.021
7.006
770
390
1.791
7.396
3.697
3.697
29.927

120
120
8.715
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Previsions finals
10.650
10.374
545
4.068
25.637
8.026
1.160
9.187

% MC
2,3%
10,1%

3.817
3.817
38.642

3,3%
3,3%
29,1%

0,1%
4,9%
686,2%
50,6%
412,9%

Informe del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici 2014

QUADRE III.3.6. TIPUS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT. CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE III.3.6. TIPUS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (en
milers d'euros)
Capítols

Crèdits

Suplements

Baixes per

extraordinaris

crèdit

anul·lació

1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis

6

Transferències de crèdit
(+)

(-)

Generacions

Total

de crèdit

modificacions

397

688

-871

26

240

779

677

-522

14

954

2

6

-2

1.178
140

1.371
24

-1.396

3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
OPERACIONS CORRENTS
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL

6
6.123

5
40
718

390
6.513

1.199
7.006
390

140

24

718

7.396

8. Actius financers
9. Passius financers

120

OPERACIONS FINANCERES

120

TOTAL

6.519

1.318

120

118

120
120
1.396

-1.396

758

8.715
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QUADRE III.3.7. TIPUS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT. CLASSIFICACIÓ PER
PROGRAMES
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE III.3.7: TIPUS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT. CLASSIFICACIÓ PER
PROGRAMES (en milers d'euros)
Grup de funció

Crèdits
extraordinaris

Suplements
crèdit

0. Deute públic
1. Serveis de caràcter general
2. Protecció civil i seguretat ciutadana
3. Seguretat, protecció i promoció social
4. Producció béns públics de caràcter social

Transferències crèdit
(+)
(-)

Generacions
crèdit

Total
modificacions

120

120

4.950

484

717

388

108

2

48

141

555

6

5.871
-358

508

213

92

132

446

1.125

1.015

37

77

79

168

1.219

5. Producció béns públics de caràcter econòmic
6. Regulació econòmica de caràcter general
7. Regulació econòmica de sectors productius
8. Transferències a organismes autònoms
9. Transferències a administracions públiques
TOTAL

44

537

369

241

30

739

6.519

1.438

1.396

1.396

758

8.715
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QUADRE III.3.8. TIPUS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT. CLASSIFICACIÓ
ORGÀNICA
Nota: L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en el pressupost de l'exercici 2014, no ha
classificat les despeses d'acord amb l'estructura dels seus reglaments o drets d'organització. La
classificació orgànica del pressupost és potestativa, de conformitat amb l'art. 2.2 de l'Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre de 2008, per la qual s'estableix l'estructura dels
pressuposts de les entitats locals (BOE núm. 297, de 20 de desembre).
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QUADRE III.3.9. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE III.3.9. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS (en milers d'euros)
Capítols
1. Imposts directes

Previsions

Previsions

Drets

inicials

definitives

reconeguts

Recaptació

Pendent
cobrament

% Executat

% Recaptat

14.786

14.786

15.236

14.077

1.159

103,0%

92,4%

303

303

466

378

88

153,5%

81,1%

3. Taxes, preus públics i altres ingressos

9.130

9.130

8.900

7.240

1.660

97,5%

81,3%

4. Transferències corrents

5.069

5.699

5.845

4.174

1.671

102,6%

71,4%

5. Ingressos patrimonials

639

639

659

491

168

103,3%

74,5%

29.927

30.556

31.105

26.359

4.746

101,8%

84,7%

328

364

36

328

111,1%

10,0%

328

364

36

328

111,1%

10,0%

31.469

26.395

5.074

81,4%

83,9%

2. Imposts indirectes

OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
8. Actius financers

7.758

9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL

7.758
29.927

38.642
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QUADRE III.3.10. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES. CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE NÚM. III.3.10. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (en milers d'euros)
Capítols
1. Despeses de personal

Crèdits

Crèdits

Oblig.

inicials

definitius

reconeg.

Pagaments

10.410

10.650

10.440

10.440

9.420

10.374

9.655

9.352

545

545

544

544

4.063

4.068

3.281

2.161

24.438

25.637

23.920

1.021

8.026

770

1.160

1.791

9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES

2. Despeses béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
OPERACIONS CORRENTS
6. Inversions reals
7. Transferències capital
OPERACIONS DE CAPITAL

Pendent

% Executat

pagament

98,0%
303

% Pagat
100,0%

93,1%

96,9%

99,7%

100,0%

1.120

80,7%

65,9%

22.497

1.423

93,3%

94,1%

2.316

2.259

57

28,9%

97,5%

711

706

6

61,3%

99,2%

9.187

3.027

2.965

63

33,0%

97,9%

3.697

3.817

3.817

3.817

100,0%

100,0%

3.697

3.817

3.817

3.817

100,0%

100,0%

29.927

38.642

30.765

29.279

79,6%

95,2%

8. Actius financers

TOTAL

122

1.486
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QUADRE III.3.11. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES. CLASSIFICACIÓ
PER PROGRAMES. ANÀLISI COMPARATIVA 2014/2013
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE NÚM. III.3.11. PRESSUPOST DE DESPESES. CLASSIFICACIÓ PER
PROGRAMES. ANÀLISI COMPARATIVA 2014/2013 (en milers d'euros)
2013
2014
Obligat
Funció
Definitiu
Obligat
% Total
% Executat
Obligat
% Total
Var. 14/13 % Variació
01 Deute públic
4.363
4.361
14,2%
100,0%
4.271
14,0%
91
2,1%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana
15 Habitatge i urbanisme
16 Benestar comunitari

4.200
7.796
5.614

3.809
3.547
5.004

12,4%
11,5%
16,3%

90,7%
45,5%
89,1%

3.859
3.155
4.841

12,6%
10,3%
15,8%

-50
392
163

-1,3%
12,4%
3,4%

17 Medi ambient
21 Pensions
23 Serveis socials i promoció social
24 Foment de l'ocupació

557
8
5.352
117

299
8
5.282
70

1,0%
0,0%
17,2%
0,2%

53,7%
100,0%
98,7%
60,4%

787
8
5.461
146

2,6%
0,0%
17,9%
0,5%

-488
0
-179
-76

-62,0%
-2,1%
-3,3%
-51,8%

31 Sanitat
32 Educació
33 Cultura

126
1.620
1.788

91
1.174
1.168

0,3%
3,8%
3,8%

72,4%
72,5%
65,3%

100
1.124
1.190

0,3%
3,7%
3,9%

-8
50
-22

-8,4%
4,4%
-1,8%

34 Esport
43 Comerç, turisme i petites i mitj. empr.
44 Transport públic

908
1.704
120

762
1.087

2,5%
3,5%

84,0%

916
1.178

3,0%
3,9%

-153
-91

-16,7%
-7,7%

45 Infraestructures
91 Òrgans de govern
92 Serveis de caràcter general

164
278
2.202

15
254
2.109

0,0%
0,8%
6,9%

91,5%
95,8%

4
274
1.993

0,0%
0,9%
6,5%

11
-20
117

260,1%
-7,2%
5,9%

1.726
38.642

1.724
30.765

5,6%
100,0%

99,9%
79,6%

1.269
30.574

4,1%
100,0%

455
191

35,9%
0,6%

93 Administració financera i tributària
TOTAL

123

Informe del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici 2014

QUADRE III.3.12. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES. CLASSIFICACIÓ
ORGÀNICA. ANÀLISI COMPARATIVA 2014/2013
Nota: L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en el pressupost de l'exercici 2014, no ha
classificat les despeses d'acord amb l'estructura dels seus reglaments o drets d'organització. La
classificació orgànica del pressupost és potestativa, de conformitat amb l'art. 2.2 de l'Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre de 2008, per la qual s'estableix l'estructura dels
pressuposts de les entitats locals (BOE núm. 297, de 20 de desembre).
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QUADRE III.4.1. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT DE PRESSUPOSTS
TANCATS PER EXERCICIS
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014.
QUADRE NÚM. III.4.1. DRETS PENDENTS DE
COBRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS PER
EXERCICIS (en milers d'euros)
Any
1990-2006

Import

%
4.230

31,1%

2007

260

1,9%

2008

527

3,9%

2009

900

6,6%

2010

2.463

18,1%

2011

958

7,1%

2012

1.355

10,0%

2013
TOTAL

2.888

21,3%

13.580

100,0%
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QUADRE III.4.2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT DE PRESSUPOSTS
TANCATS PER ENTITATS
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE NÚM. III.4.2.
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS PER
ENTITATS (en milers d'euros)
Entitat

Import

%

CAIB

1.953

14,4%

CIME

2.384

17,6%

Institucions sense ànim de lucre

1.098

8,1%

Deutors per imposts directes

1.951

14,4%

Deutors per imposts indirectes

365

2,7%

4.286

31,6%

Deutors per ingressos patrimonials

297

2,2%

Deutors per alienació d'inversions reals

327

2,4%

Deutors per transferències corrents i de capital

920

6,8%

13.580

100,0%

Deutors per taxes i altres ingressos

TOTAL
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QUADRE III.4.3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT DE PRESSUPOSTS
TANCATS
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014.
QUADRE NÚM. III.4.3. OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS (en milers
d'euros)
Any

Import

%

1995-2002

227

11,1%

2003

15

0,7%

2004

23

1,1%

2005
2006

402
81

19,6%
3,9%

2007

93

4,5%

2008

259

12,6%

2009

141

6,9%

2010

283

13,8%

2013
TOTAL

530

25,8%

2.052

100,0%
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QUADRE III.4.4. OBLIGACIONS RECONEGUDES DE PRESSUPOSTS TANCATS
CLASSIFICADES PER CAPÍTOLS I EXERCICIS
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE III.4.4. OBLIGACIONS RECONEGUDES DE PRESSUPOSTS TANCATS
CLASSIFICADES PER CAPÍTOLS I EXERCICIS (en milers d'euros)
Saldo inicial

Modif. i anul·l.

Saldo final O

saldo inicial

pendent

Saldo final O

realitzats

pendent

Capítol

1996

6

16

16

16

1998

6

11

11

11

1999

6

17

17

17

2000
2000

2
6

1
4

1
4

1
4

2003

6

131

131

131

2004

6

47

47

47

2005
2005

2
6

5
10

5
10

5
10

2006

2

9

9

9

2006

4

10

10

10

2006

6

189

189

2007

2

48

48

48

2007

4

14

14

14

2007
2007

6
7

31
309

31
309

31
309

2008

2

38

38

2008

4

18

18

2008

6

35

35

2009

2

1

1

1

2009

4

15

15

15

2009

6

55

55

55

2009

7

22

22

22

2010

2

55

55

2010

4

61

61

2010
2011

7
2

151
94

151
94

2011

4

47

47

2011
2012

6
2

3
10

3
10

2012

4

603

603

2012

6

4

4

2013
2013

2
4

1.619
1.312

1.619
1.312

2013

6

68

2013
TOTAL

7

196
5.257

fase O
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Prescripcions

Pagaments

Any

186

9

4

29
18

1

33

55
9

53
151
94

2

44
3
10

334

269
4

1.614
795

5
517

68

60

8

196
5.257

196
3.205

2.052
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QUADRE III.4.5. QUADRE DE FINANÇAMENT
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA 2014. QUADRE NÚM. III.4.5. QUADRE DE FINANÇAMENT (en milers d'euros)
FONS APLICATS
2014
2013
FONS OBTINGUTS
2014
1. Recursos aplicats en operacions de gestió
c) Serveis exteriors
e) Despeses de personal i prestacions socials

33.707
9.175
10.440

f) Transferències i subvencions
g) Despeses financeres
h) Altres pèrdues de gestió corrent i desp. exc.

3.993
544
792

5.324
702
415

i) Dotació provisional d'actius circulants
2. Pagaments pendents d'aplicació
3. Despeses de formalització de deutes

8.763
-993

8.564
h) Provisions aplicades d'actius circulants
-434 2. Cobraments pendents d'aplicació
3. Increments directes de patrimoni

4. Adquisicions i altres d'immobilitzat
a) Destinades a l'ús general
c) Invers. materials

1.376
1.264
112

1.370
b) En cessió
1.220
c) Altres aportacions d'ens matrius
150 4. Deutes a llarg termini

e) Invers. financers
5. Disminucions directes de patrimoni
c) Entregat a l'ús general

940
940

6. Cancel·lació o traspàs a c.t. de deutes a ll.t.
7. Provisions per a riscs i despeses
TOTAL APLICACIONS

33.873 1. Recursos procedents d'operacions de gestió
8.765
a) Vendes
10.103
c) Ingressos tributaris
e) Transferències i subvencions
f) Ingressos financers
g) Altres ingr. de gestió corrent i ingr. excep.

b) Préstecs rebuts
715 5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat
715 6. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt termini

39.211
252
22.665

6.209
318
1.526

5.821
280
3.390

8.564
-97

6.803
198

-4.298

-3.472

-4.298

-3.472

35.642

35.937

d'immobilizats financers
35.029

EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)

613

VARIACIÓ DE CAPITAL CIRCULANT

35.524 TOTAL ORÍGENS
413

EXCÉS D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS
(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)

AUGMENTS

2. Deutors
a) Pressupostaris
b) No pressupostaris
c) Per administració de recursos d'altres ens
d) Provisions
3. Creditors
a) Pressupostaris
b) No pressupostaris
b) Per administració de recursos d'altres ens
4. Inversions financeres temporals

2014
DISMINUCIONS

14

AUGMENTS

2013
DISMINUCIONS

3.231
1.633

3.931
3.403

1.398
199

528

14

442

1.928
93
1.725

442

21

4

21

4

6. Altres comptes no bancaris
7. Tresoreria
a) Caixa
b) Bancs i institucions de crèdit
c) Altres bancs i institucions de crèdit
8. Ajustaments per periodificació

1.760
2.083
11
2.072

63
2

87
11

61

76

3.844
613

129

1.793
33

3.746

5. Emprèstits i altres deutes a curt termini
a) Emprèstits i altres emissions
b) Préstecs rebuts i altres conceptes

TOTAL
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT

2013

40.038
294
23.127

3.231

4.377
413

3.964
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Informe del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici 2014

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA
Ciutadella de Menorca
A

Illa: Menorca
AJ

14

Codi: 07015

Exercici:

2014

Tipus: ajuntament

Població:

29.282

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)
ACTIU
A) Immobilitzat
I. Inversions destinades a l'ús general
II. Immobilitzat immaterial
III. Immobilitzat material
IV. Inversions gestionades
V. Patrimoni públic del sòl
VI. Inversions financeres permanents
VII. Deutors pressupostaris a llarg termini
B) Despeses per distribuir en diversos exercicis
C) Actiu circulant
I. Existències
II. Deutors
III. Inversions financeres temporals
IV. Tresoreria
V. Ajusts per periodificació
Total actiu

Saldo
Corrent
Anterior
50.540.815
50.391.104
295.039
295.039
50.221.956

50.072.245

23.820

23.820

13.952.600

16.893.897

12.342.747
27.216
1.582.637

15.346.722
27.216
1.519.959

64.493.415

67.285.000

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL (imports en euros)
DESPESES
Corrent
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs
2. Aprovisionaments
a) Consum de mercaderies
b) Consum de materies primeres i altres mat.consumibles
c) Altres despeses externes
3. Despeses de funcionam. dels serveis i prestacions soc.
21.616.214
a) Despeses de personal
10.431.918
b) Prestacions socials
8.000
c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat
1.257.804
d) Variació provisions de tràfic
199.478
e) Altres despeses de gestió
9.175.202
f) Despeses financeres i similars
543.812
g) Variació de les provisions d'inversions financeres
h) Diferències negatives de canvi
i) Despeses d'operacions d'intercanvi financer
4. Transferències i subvencions
3.992.659
a) Transferències i subvencions corrents
3.281.279
b) Transferències i subvencions de capital
711.380
5. Pèrdues i despeses extraordinàries
792.224
a) Pèrdues procedents d'immobilitzat
b) Variació de les provisions d'immobilitzat
c) Pèrdues per operacions d'endeutament
d) Despeses extraordinàries
183.653
e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis
608.571

A) Fons propis
I. Patrimoni
II. Reserves
III. Resultats d'exercicis anteriors
IV. Resultat de l'exercici
B) Provisions per a riscs i despeses
C) Creditors a llarg termini
I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables
II. Altres deutes a llarg termini
III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigides
D) Creditors a curt termini
I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables
II. Altres deutes a curt termini
III. Creditors
IV. Ajusts per periodificació
Total passiu

4.022.479

INGRESSOS
1. Vendes i prestacions de serveis
a) Vendes
b) Prestacions de serveis
2. Augment d'existències de productes acabats i en curs
3. Ingressos de gestió ordinària
a) Ingressos tributaris
b) Ingressos urbanístics
4. Altres ingressos de gestió ordinària
a) Reintegraments
b) Treballs realitzats per l'entitat
c) Altres ingressos de gestió
d) Ingressos de participacions en capital
e) Ingressos d'altres valors neg. i de crèdits de l'actiu imm.
f) Altres interessos i ingressos similars
g) Diferències positives de canvi
h) Ingressos d'operacions d'intercanvi financer
5. Transferències i subvencions
a) Transferències corrents
b) Subvencions corrents
c) Transferències de capital
d) Subvencions de capital
6. Beneficis i ingressos extraordinaris
a) Beneficis procedents d'immobilitzat
b) Beneficis per operacions d'endeutament
c) Ingressos extraordinaris
d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis
Desestalvi

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)
Comptes
Saldo inicial Cobraments Pagaments Saldo final
Caixa operativa
20.867
6.092.194
6.090.457
22.605
Bancs comptes operatius
1.140.904
38.175.926
38.109.997
1.206.833
Bancs restringts recapt.
358.188
24.397.456
24.402.445
353.199
Caixa restringida
Bancs restringits pag.
Bancs comptes financers
Altres
Totals
1.519.959
68.665.577
68.602.899
1.582.637

INDICADORS FINANCERS
1. Liquiditat immediata
2. Solvència a curt termini
3. Endeutament per habitant
Altres indicadors calculats per l'SCIB:
4. Fons de maniobra (actiu circulant - passiu circulant)
5. Ràtio d'endeutament (passiu exigible / total)
6. Estructura endeutament (passiu exig. c/t / passiu exig.)
7. Cost financer
8. Despesa de personal sobre ingressos

Estalvi

5.072.988

Anterior

PASSIU

22.646.127
10.094.365
8.304
1.315.691
1.760.077
8.765.255
702.434

5.324.343
4.110.256
1.214.087
414.893

414.893

Saldo
Corrent
Anterior
42.604.984
38.440.471
4.493.917
5.402.392
33.038.080
5.072.988

29.015.601
4.022.479

15.410.785

19.708.472

15.410.785

19.708.472

6.477.646

9.136.057

299.094
6.178.552

320.481
8.815.576

64.493.415

67.285.000

Corrent
294.086

Anterior
251.602

294.086

251.602

23.127.162
23.127.162

22.665.081
22.665.081

1.842.636

3.144.035

1.524.779

2.863.558

317.857

280.477

6.208.839
5.076.012
768.959
256.295
107.574
1.361

5.821.164
4.520.063
528.688
218.681
553.733
525.960

1.361
525.960

38,9
283,8
526,3
7.474.954,0
33,9
29,6
3,5
33,1

%
%
EUR/h.
EUR
%
%
%
%

ESTAT DEL DEUTE (imports en euros)

Totals

Pendent 01/01/14
Llarg termini Curt termini
18.956.233

Total
18.956.233
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Creacions

Variacions
Amortització
3.545.448

Total

Pendent 31/12/14
Llarg termini Curt termini
15.410.785

Total
15.410.785
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Ciutadella de Menorca
LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)
EXECUCIÓ
PREVISIÓ
CAPÍTOLS INGRESSOS
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Liquidació
(b)
(c)
Cobrat
1. Imposts directes
14.786.000
14.786.000
15.235.508
48,4
103,0
14.076.923
2. Imposts indirectes
303.400
303.400
465.657
1,5
153,5
377.771
3. Taxes i altres ingressos
9.129.513
9.129.513
8.899.538
28,3
97,5
7.239.729
4. Transferències corrents
5.069.368
629.365
12,4
5.698.734
5.844.971
18,6
102,6
4.173.625
5. Ingressos patrimonials
638.558
638.558
659.462
2,1
103,3
491.021
6. Alienació inversions reals
7. Transferències capital
327.628
327.628
363.868
1,2
111,1
36.240
8. Variació actius financers
7.757.840
7.757.840
9. Variació passius financers
Total ingressos
29.926.839
8.714.834
29,1
38.641.673
31.469.003
100,0
81,4
26.395.308
CAPÍTOLS DESPESES
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Liquidació
(b)
(c)
Pagat
1. Remuneració personal
10.409.835
239.897
2,3
10.649.732
10.439.918
33,9
98,0
10.439.918
2. Compra béns i serveis
9.420.173
953.909
10,1
10.374.082
9.655.424
31,4
93,1
9.352.330
3. Interessos
545.243
545.243
543.812
1,8
99,7
543.812
4. Transferències corrents
4.063.081
5.206
0,1
4.068.287
3.281.279
10,7
80,7
2.161.138
5. Fons de contingència
6. Inversions reals
1.020.911
7.005.515
686,2
8.026.426
2.315.991
7,5
28,9
2.259.089
7. Transferències capital
770.379
390.059
50,6
1.160.438
711.380
2,3
61,3
705.689
8. Variació actius financers
9. Variació passius financers
3.697.217
120.247
3,3
3.817.464
3.817.464
12,4
100,0
3.817.464
Total despeses
29.926.839
8.714.834
29,1
38.641.673
30.765.269
100,0
79,6
29.279.441
SITUACIÓ ECONÒMICA
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Final
(c)
Mov. fons
Total ingressos
29.926.839
8.714.834
29,1
38.641.673
31.469.003
81,4
26.395.308
Total despeses
29.926.839
8.714.834
29,1
38.641.673
30.765.269
79,6
29.279.441
Diferències
703.734
-2.884.133
Percentatges (a) índex de modificació; (b) estructura de la liquidació; (c) grau d'execució del pressupost; (d) grau de realització del cobrat/pagat
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PER ÀREA DE DESPESA (imports en euros)
PREVISIÓ
ÀREA DE DESPESA
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
1. Serveis públics bàsics
12.295.967
5.870.508
47,7
18.166.474
2. Actua. protec. i prom. social
5.834.621
-358.289
-6,1
5.476.331
3. Prod.béns públics car.pref.
3.317.167
1.124.952
33,9
4.442.119
4. Actua. caire econòmic
769.843
1.218.575
158,3
1.988.418
9. Actua. caràcter general
3.466.782
738.842
21,3
4.205.624
0. Deute públic
4.242.460
120.247
2,8
4.362.707
Total
29.926.839
8.714.834
29,1
38.641.673
RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)
Dret rec. nets Oblig.rec.net.

a. Operacions corrents
31.105.135
23.920.434
b. Altres operacions no financeres
363.868
3.027.371
1. Total operacions no financeres (a + b)
31.469.003
26.947.804
2. Actius financers
3. Passius financers
3.817.464
Resultat pressupostari de l'exercici
31.469.003
30.765.269
4. Crèdits gastats finançats amb rom. de tresor. per a despeses generals
5. Desviacions negatives de l'exercici
6. Desviacions positives de l'exercici
Resultat pressupostari ajustat

Res. press.

7.184.701
-2.663.503
4.521.199
-3.817.464
703.734
1.310.793
1.049.639
964.888

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en euros)
DRETS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total Cobraments
Pendent
01/01/14
31/12/14
Anul·l i canc.
2013
6.970.495
-286.563
6.683.932
3.796.203
2.887.729
2012
2.633.381
-182.964
2.450.417
1.095.640
1.354.777
2011
1.450.555
-122.086
1.328.469
370.673
957.796
2010
2.882.383
-55.194
2.827.188
364.215
2.462.973
2009 i ant.
6.350.289
-140.740
6.209.550
292.801
5.916.749
Total
20.287.103
-787.548
19.499.555
5.919.531
13.580.024
OBLIGACIONS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total
Pagaments
Pendent
01/01/14
31/12/14
Anul·l i pres.
2013
3.403.440
3.403.440
2.873.407
530.033
2012
616.600
616.600
334.077
282.523
2011
143.385
143.385
2.450
140.934
2010
267.091
267.091
8.500
258.591
2009 i ant.
1.035.126
1.035.126
195.602
839.524
Total
5.465.642
5.465.642
3.414.036
2.051.606
Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel compte general de l'ens local

Liquidació
12.658.999
5.360.471
3.195.584
1.101.511
4.087.428
4.361.276
30.765.269

(b)

(c)
41,1
17,4
10,4
3,6
13,3
14,2
100,0

EXECUCIÓ
Pagat
69,7
12.466.737
97,9
4.587.848
71,9
2.751.960
55,4
1.062.826
97,2
4.048.794
100,0
4.361.276
79,6
29.279.441

(d)
92,4
81,1
81,3
71,4
74,5

Pend. cobr.
1.158.585
87.886
1.659.809
1.671.347
168.441

10,0

327.628

83,9

5.073.696
Pend. pag.

(d)
100,0
96,9
100,0
65,9

1.120.141

97,5
99,2

56.902
5.691

303.094

100,0
95,2
(d)

1.485.828
Deut./credit.
83,9
5.073.696
95,2
1.485.828
3.587.868

(d)
98,5
85,6
86,1
96,5
99,1
100,0
95,2

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)
1. Fons líquids de tresoreria
2. Drets pendents de cobrament
- del pressupost corrent
5.073.696
- de pressuposts tancats
13.580.024
- d'operacions no pressupostàries
362.824
(-) cobraments realitzats pendent aplicació definitva
294.438
3. Obligacions pendents de pagament
- del pressupost corrent
1.485.828
- de pressuposts tancats
2.051.606
- d'operacions no pressupostàries
2.045.707
(-) pagaments realitzats pendent aplicació definitiva
1.516.390
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III)

Pend. pag.
192.262
772.623
443.624
38.685
38.633
1.485.828
1.582.637
18.722.105

4.066.750

16.237.992
8.763.038
5.229.798
2.245.156

INDICADORS PRESSUPOSTARIS (extrets de la memòria del Compte general)
1 Execució pressupost de despeses
79,6
%
2 Realització pagaments
95,2
%
3 Despeses per habitant
1.050,7
EUR/h.
4 Inversió per habitant
103,4
EUR/h.
5 Esforç inversor
9,8
%
6 Termini de pagament
11,0
Dies
7 Execució pressupost d'ingressos
81,4
%
8 Realització de cobraments
83,9
%
9 Autonomia
97,2
%
10 Autonomia fiscal
49,9
%
11 Termini de cobrament
43,1
Dies
12 Superàvit o dèficit per habitant
33,0
EUR/h.
13 Contribució del pressupost al romanent de tresoreria
43,0
%
14 Realització de pagaments pressuposts tancats
62,5
%
15 Realització de cobraments pressuposts tancats
30,4
%
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PATRONAT DE L'HOSPITAL MUNICIPAL
Hospital Municipal
O

Aj. Ciutadella de Menorca
OA

Illa: Menorca

14

Codi: 07185

Exercici:

2014

Tipus: org. autòn.

Població:

29.282

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)
ACTIU
A) Immobilitzat
I. Inversions destinades a l'ús general
II. Immobilitzat immaterial
III. Immobilitzat material
IV. Inversions gestionades
V. Patrimoni públic del sòl
VI. Inversions financeres permanents
VII. Deutors pressupostaris a llarg termini
B) Despeses per distribuir en diversos exercicis
C) Actiu circulant
I. Existències
II. Deutors
III. Inversions financeres temporals
IV. Tresoreria
V. Ajusts per periodificació
Total actiu

Saldo
Corrent
Anterior
232.560
280.201

232.560

280.201

1.245.763

1.232.037

1.123.684

1.131.213

122.079

100.824

1.478.323

1.512.238

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL (imports en euros)
DESPESES
Corrent
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs
2. Aprovisionaments
a) Consum de mercaderies
b) Consum de materies primeres i altres mat.consumibles
c) Altres despeses externes
3. Despeses de funcionam. dels serveis i prestacions soc.
2.586.577
a) Despeses de personal
1.937.670
b) Prestacions socials
c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat
71.858
d) Variació provisions de tràfic
-484
e) Altres despeses de gestió
577.533
f) Despeses financeres i similars
g) Variació de les provisions d'inversions financeres
h) Diferències negatives de canvi
i) Despeses d'operacions d'intercanvi financer
4. Transferències i subvencions
12.051
a) Transferències i subvencions corrents
12.051
b) Transferències i subvencions de capital
5. Pèrdues i despeses extraordinàries
a) Pèrdues procedents d'immobilitzat
b) Variació de les provisions d'immobilitzat
c) Pèrdues per operacions d'endeutament
d) Despeses extraordinàries
e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis

A) Fons propis
I. Patrimoni
II. Reserves
III. Resultats d'exercicis anteriors
IV. Resultat de l'exercici
B) Provisions per a riscs i despeses
C) Creditors a llarg termini
I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables
II. Altres deutes a llarg termini
III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigides
D) Creditors a curt termini
I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables
II. Altres deutes a curt termini
III. Creditors
IV. Ajusts per periodificació
Total passiu

44.023

INGRESSOS
1. Vendes i prestacions de serveis
a) Vendes
b) Prestacions de serveis
2. Augment d'existències de productes acabats i en curs
3. Ingressos de gestió ordinària
a) Ingressos tributaris
b) Ingressos urbanístics
4. Altres ingressos de gestió ordinària
a) Reintegraments
b) Treballs realitzats per l'entitat
c) Altres ingressos de gestió
d) Ingressos de participacions en capital
e) Ingressos d'altres valors neg. i de crèdits de l'actiu imm.
f) Altres interessos i ingressos similars
g) Diferències positives de canvi
h) Ingressos d'operacions d'intercanvi financer
5. Transferències i subvencions
a) Transferències corrents
b) Subvencions corrents
c) Transferències de capital
d) Subvencions de capital
6. Beneficis i ingressos extraordinaris
a) Beneficis procedents d'immobilitzat
b) Beneficis per operacions d'endeutament
c) Ingressos extraordinaris
d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis
Desestalvi

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)
Comptes
Saldo inicial Cobraments Pagaments Saldo final
Caixa operativa
5.870
6.030
10.932
969
Bancs comptes operatius
94.954
3.342.409
3.316.252
121.111
Bancs restringts recapt.
Caixa restringida
Bancs restringits pag.
Bancs comptes financers
Altres
Totals
100.824
3.348.439
3.327.184
122.079

INDICADORS FINANCERS
1. Liquiditat immediata
2. Solvència a curt termini
3. Endeutament per habitant
Altres indicadors calculats per l'SCIB:
4. Fons de maniobra (actiu circulant - passiu circulant)
5. Ràtio d'endeutament (passiu exigible / total)
6. Estructura endeutament (passiu exig. c/t / passiu exig.)
7. Cost financer
8. Despesa de personal sobre ingressos

Estalvi

57.128

Anterior

PASSIU

2.704.133
1.912.367
76.365
125.291
590.110

13.187
13.187

Saldo
Corrent
Anterior
1.323.355
1.281.872
645.546
661.191
620.681
57.128

576.657
44.023

154.967

230.366

154.967

230.366

1.478.323

1.512.238

Corrent
208.863

Anterior
202.872

208.863

202.872

560.245
560.245

550.703
550.703

92.216

91.822

92.146

91.799

69

23

1.794.432
1.061.746
732.686

1.915.947
1.188.778
727.169

78,8
803,9

1.090.795,6
10,5
100,0
73,0

%
%
EUR/h.
EUR
%
%
%
%

ESTAT DEL DEUTE (imports en euros)
Pendent 01/01/14
Llarg termini Curt termini

Creacions

Total

Totals

134

Variacions
Amortització

Total

Pendent 31/12/14
Llarg termini Curt termini

Total

Informe del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici 2014

Hospital Municipal

Aj. Ciutadella de Menorca

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)
EXECUCIÓ
PREVISIÓ
CAPÍTOLS INGRESSOS
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Liquidació
(b)
(c)
Cobrat
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes i altres ingressos
694.000
694.000
767.386
28,9
110,6
737.859
4. Transferències corrents
1.790.000
1.790.000
1.798.296
67,7
100,5
1.078.562
5. Ingressos patrimonials
89.000
89.000
90.074
3,4
101,2
90.074
6. Alienació inversions reals
7. Transferències capital
8. Variació actius financers
60.000
60.000
9. Variació passius financers
Total ingressos
2.573.000
60.000
2,3
2.633.000
2.655.756
100,0
100,9
1.906.495
CAPÍTOLS DESPESES
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Liquidació
(b)
(c)
Pagat
1. Remuneració personal
1.930.000
23.000
1,2
1.953.000
1.937.670
75,5
99,2
1.900.988
2. Compra béns i serveis
629.800
-23.000
-3,7
606.800
577.533
22,5
95,2
531.326
3. Interessos
4. Transferències corrents
13.200
13.200
12.051
0,5
91,3
12.051
5. Fons de contingència
6. Inversions reals
60.000
60.000
39.862
1,6
66,4
39.862
7. Transferències capital
8. Variació actius financers
9. Variació passius financers
Total despeses
2.573.000
60.000
2,3
2.633.000
2.567.116
100,0
97,5
2.484.227
SITUACIÓ ECONÒMICA
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Final
(c)
Mov. fons
Total ingressos
2.573.000
60.000
2,3
2.633.000
2.655.756
100,9
1.906.495
Total despeses
2.573.000
60.000
2,3
2.633.000
2.567.116
97,5
2.484.227
Diferències
88.640
-577.732
Percentatges (a) índex de modificació; (b) estructura de la liquidació; (c) grau d'execució del pressupost; (d) grau de realització del cobrat/pagat
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER ÀREA DE DESPESA (imports en euros)
PREVISIÓ
ÀREA DE DESPESA
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Liquidació
1. Serveis públics bàsics
2. Actua. protec. i prom. social
2.573.000
60.000
2,3
2.633.000
2.567.116
3. Prod.béns públics car.pref.
4. Actua. caire econòmic
9. Actua. caràcter general
0. Deute públic
Total
2.573.000
60.000
2,3
2.633.000
2.567.116
RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)
Dret rec. nets Oblig.rec.net.

a. Operacions corrents
2.655.756
2.527.254
b. Altres operacions no financeres
39.862
1. Total operacions no financeres (a + b)
2.655.756
2.567.116
2. Actius financers
3. Passius financers
Resultat pressupostari de l'exercici
2.655.756
2.567.116
4. Crèdits gastats finançats amb rom. de tresor. per a despeses generals
5. Desviacions negatives de l'exercici
6. Desviacions positives de l'exercici
Resultat pressupostari ajustat

Res. press.

128.502
-39.862
88.640

88.640
60.000

148.640

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en euros)
DRETS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total Cobraments
Pendent
01/01/14 Anul·l i canc.
31/12/14
2013
755.339
755.339
443.948
311.391
2012
501.166
501.166
313.326
187.839
2011
2010
2009 i ant.
Total
1.256.504
1.256.504
757.274
499.230
OBLIGACIONS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total
Pagaments
Pendent
01/01/14 Anul·l i pres.
31/12/14
2013
2012
2011
2010
2009 i ant.
Total
Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel compte general de l'ens local

(b)

(c)

EXECUCIÓ
Pagat

(d)

Pend. cobr.

96,2
60,0
100,0

29.527
719.734

71,8
(d)

749.261
Pend. pag.
98,1
36.682
92,0
46.206
100,0
100,0

96,8
(d)

82.888
Deut./credit.
71,8
749.261
96,8
82.888
666.373

(d)

Pend. pag.

100,0

97,5

2.484.227

96,8

82.888

100,0

97,5

2.484.227

96,8

82.888

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)
1. Fons líquids de tresoreria
2. Drets pendents de cobrament
- del pressupost corrent
- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendent aplicació definitva
3. Obligacions pendents de pagament
- del pressupost corrent
- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendent aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III)

122.079
1.248.491
749.261
499.230

154.967
82.888
72.079
1.215.603
124.808
1.090.796

INDICADORS PRESSUPOSTARIS (extrets de la memòria del Compte general)
1 Execució pressupost de despeses
97,5
%
2 Realització pagaments
96,8
%
3 Despeses per habitant
87,7
EUR/h.
4 Inversió per habitant
1,4
EUR/h.
5 Esforç inversor
1,6
%
6 Termini de pagament
27,3
Dies
7 Execució pressupost d'ingressos
100,9
%
8 Realització de cobraments
71,8
%
9 Autonomia
72,3
%
10 Autonomia fiscal
%
11 Termini de cobrament
14,0
Dies
12 Superàvit o dèficit per habitant
5,1
EUR/h.
13 Contribució del pressupost al romanent de tresoreria
13,6
%
14 Realització de pagaments pressuposts tancats
100,0
%
15 Realització de cobraments pressuposts tancats
60,3
%
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PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES INFANTILS
Patronat d'Escoles Infantils
O

Aj. Ciutadella de Menorca
OA

Illa: Menorca

14

Codi: 07231

Exercici:

2014

Tipus: org. autòn.

Població:

29.282

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)
ACTIU
A) Immobilitzat
I. Inversions destinades a l'ús general
II. Immobilitzat immaterial
III. Immobilitzat material
IV. Inversions gestionades
V. Patrimoni públic del sòl
VI. Inversions financeres permanents
VII. Deutors pressupostaris a llarg termini
B) Despeses per distribuir en diversos exercicis
C) Actiu circulant
I. Existències
II. Deutors
III. Inversions financeres temporals
IV. Tresoreria
V. Ajusts per periodificació
Total actiu

Saldo
Corrent
Anterior
309.929
329.440

309.929

329.440

565.323

516.284

393.691

253.170

171.633

263.113

875.252

845.724

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL (imports en euros)
DESPESES
Corrent
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs
2. Aprovisionaments
a) Consum de mercaderies
b) Consum de materies primeres i altres mat.consumibles
c) Altres despeses externes
3. Despeses de funcionam. dels serveis i prestacions soc.
805.757
a) Despeses de personal
387.073
b) Prestacions socials
c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat
19.586
d) Variació provisions de tràfic
-45.119
e) Altres despeses de gestió
444.218
f) Despeses financeres i similars
g) Variació de les provisions d'inversions financeres
h) Diferències negatives de canvi
i) Despeses d'operacions d'intercanvi financer
4. Transferències i subvencions
8.650
a) Transferències i subvencions corrents
8.650
b) Transferències i subvencions de capital
5. Pèrdues i despeses extraordinàries
a) Pèrdues procedents d'immobilitzat
b) Variació de les provisions d'immobilitzat
c) Pèrdues per operacions d'endeutament
d) Despeses extraordinàries
e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis

Estalvi

Anterior

853.930
392.075
22.069
60.392
379.211
183

7.505
7.505

1.168

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)
Comptes
Saldo inicial Cobraments Pagaments Saldo final
Caixa operativa
Bancs comptes operatius
263.113
832.913
924.393
171.633
Bancs restringts recapt.
Caixa restringida
Bancs restringits pag.
Bancs comptes financers
Altres
Totals
263.113
832.913
924.393
171.633

PASSIU
A) Fons propis
I. Patrimoni
II. Reserves
III. Resultats d'exercicis anteriors
IV. Resultat de l'exercici
B) Provisions per a riscs i despeses
C) Creditors a llarg termini
I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables
II. Altres deutes a llarg termini
III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigides
D) Creditors a curt termini
I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables
II. Altres deutes a curt termini
III. Creditors
IV. Ajusts per periodificació
Total passiu
INGRESSOS
1. Vendes i prestacions de serveis
a) Vendes
b) Prestacions de serveis
2. Augment d'existències de productes acabats i en curs
3. Ingressos de gestió ordinària
a) Ingressos tributaris
b) Ingressos urbanístics
4. Altres ingressos de gestió ordinària
a) Reintegraments
b) Treballs realitzats per l'entitat
c) Altres ingressos de gestió
d) Ingressos de participacions en capital
e) Ingressos d'altres valors neg. i de crèdits de l'actiu imm.
f) Altres interessos i ingressos similars
g) Diferències positives de canvi
h) Ingressos d'operacions d'intercanvi financer
5. Transferències i subvencions
a) Transferències corrents
b) Subvencions corrents
c) Transferències de capital
d) Subvencions de capital
6. Beneficis i ingressos extraordinaris
a) Beneficis procedents d'immobilitzat
b) Beneficis per operacions d'endeutament
c) Ingressos extraordinaris
d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis
Desestalvi
INDICADORS FINANCERS
1. Liquiditat immediata
2. Solvència a curt termini
3. Endeutament per habitant
Altres indicadors calculats per l'SCIB:
4. Fons de maniobra (actiu circulant - passiu circulant)
5. Ràtio d'endeutament (passiu exigible / total)
6. Estructura endeutament (passiu exig. c/t / passiu exig.)
7. Cost financer
8. Despesa de personal sobre ingressos

Saldo
Corrent
Anterior
511.950
510.781
33.577
33.577
477.205
1.168

483.499
-6.294

363.302

334.942

136
363.167

136
334.806

875.252

845.724

Corrent
185.141

Anterior
228.377

185.141

228.377

26

34

26

34

630.409
619.522
10.887

626.731
612.730
14.001

6.294
47,2
155,6

202.021,0
41,5
100,0
47,5

%
%
EUR/h.
EUR
%
%
%
%

ESTAT DEL DEUTE (imports en euros)
Pendent 01/01/14
Llarg termini Curt termini

Creacions

Total

Totals
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Variacions
Amortització

Total

Pendent 31/12/14
Llarg termini Curt termini

Total
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Patronat d'Escoles Infantils

Aj. Ciutadella de Menorca

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)
EXECUCIÓ
PREVISIÓ
CAPÍTOLS INGRESSOS
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Liquidació
(b)
(c)
Cobrat
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes i altres ingressos
207.000
207.000
185.141
22,7
89,4
185.141
4. Transferències corrents
619.600
619.600
630.409
77,3
101,7
282.800
5. Ingressos patrimonials
26
0,0
26
6. Alienació inversions reals
7. Transferències capital
8. Variació actius financers
60.000
60.000
9. Variació passius financers
Total ingressos
826.600
60.000
7,3
886.600
815.575
100,0
92,0
467.967
CAPÍTOLS DESPESES
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Liquidació
(b)
(c)
Pagat
1. Remuneració personal
419.000
-24.000
-5,7
395.000
387.073
46,1
98,0
387.073
2. Compra béns i serveis
400.100
22.000
5,5
422.100
415.118
49,4
98,3
414.394
3. Interessos
4. Transferències corrents
7.500
2.000
26,7
9.500
8.650
1,0
91,1
8.650
5. Fons de contingència
6. Inversions reals
60.000
60.000
29.174
3,5
48,6
7. Transferències capital
8. Variació actius financers
9. Variació passius financers
Total despeses
826.600
60.000
7,3
886.600
840.015
100,0
94,7
810.117
SITUACIÓ ECONÒMICA
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Final
(c)
Mov. fons
Total ingressos
826.600
60.000
7,3
886.600
815.575
92,0
467.967
Total despeses
826.600
60.000
7,3
886.600
840.015
94,7
810.117
Diferències
-24.440
-342.150
Percentatges (a) índex de modificació; (b) estructura de la liquidació; (c) grau d'execució del pressupost; (d) grau de realització del cobrat/pagat
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PER ÀREA DE DESPESA (imports en euros)
PREVISIÓ
ÀREA DE DESPESA
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
1. Serveis públics bàsics
2. Actua. protec. i prom. social
3. Prod.béns públics car.pref.
826.600
60.000
7,3
886.600
4. Actua. caire econòmic
9. Actua. caràcter general
0. Deute públic
Total
826.600
60.000
7,3
886.600
RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)
Dret rec. nets Oblig.rec.net.

a. Operacions corrents
815.575
810.841
b. Altres operacions no financeres
29.174
1. Total operacions no financeres (a + b)
815.575
840.015
2. Actius financers
3. Passius financers
Resultat pressupostari de l'exercici
815.575
840.015
4. Crèdits gastats finançats amb rom. de tresor. per a despeses generals
5. Desviacions negatives de l'exercici
6. Desviacions positives de l'exercici
Resultat pressupostari ajustat

Res. press.

4.734
-29.174
-24.440

-24.440
60.000

35.560

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en euros)
DRETS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total Cobraments
Pendent
01/01/14 Anul·l i canc.
31/12/14
2013
71.731
71.731
37.990
33.741
2012
88.395
88.395
61.045
27.350
2011
153.173
153.173
153.173
2010
2009 i ant.
Total
313.299
313.299
252.208
61.091
OBLIGACIONS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total
Pagaments
Pendent
01/01/14 Anul·l i pres.
31/12/14
2013
74.371
74.371
74.371
2012
2011
2010
1.346
1.346
1.346
2009 i ant.
8.151
8.151
8.151
Total
83.868
83.868
74.371
9.497
Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel compte general de l'ens local

Liquidació

(b)

(c)

EXECUCIÓ
Pagat

(d)

Pend. cobr.

100,0
44,9
100,0

57,4
(d)

347.609

347.609
Pend. pag.

100,0
99,8

725

100,0
29.174

96,4
(d)

29.899
Deut./credit.
57,4
347.609
96,4
29.899
317.710

(d)

Pend. pag.

840.015

100,0

94,7

810.117

96,4

29.899

840.015

100,0

94,7

810.117

96,4

29.899

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)
1. Fons líquids de tresoreria
2. Drets pendents de cobrament
- del pressupost corrent
- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendent aplicació definitva
3. Obligacions pendents de pagament
- del pressupost corrent
- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendent aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III)

171.633
408.963
347.609
61.091
264
363.302
29.899
9.497
323.907
217.294
15.273
202.021

INDICADORS PRESSUPOSTARIS (extrets de la memòria del Compte general)
1 Execució pressupost de despeses
94,7
%
2 Realització pagaments
96,4
%
3 Despeses per habitant
28,7
EUR/h.
4 Inversió per habitant
1,0
EUR/h.
5 Esforç inversor
3,5
%
6 Termini de pagament
24,6
Dies
7 Execució pressupost d'ingressos
92,0
%
8 Realització de cobraments
57,4
%
9 Autonomia
98,7
%
10 Autonomia fiscal
%
11 Termini de cobrament
Dies
12 Superàvit o dèficit per habitant
1,2
EUR/h.
13 Contribució del pressupost al romanent de tresoreria
17,6
%
14 Realització de pagaments pressuposts tancats
88,7
%
15 Realització de cobraments pressuposts tancats
80,5
%
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CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU DE CIUTADELLA
Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella
O

OA

Aj. Ciutadella de Menorca

Illa: Menorca

14

Codi: 70159

Exercici:

2014

Tipus: consorci

Població:

29.282

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)
ACTIU
A) Immobilitzat
I. Inversions destinades a l'ús general
II. Immobilitzat immaterial
III. Immobilitzat material
IV. Inversions gestionades
V. Patrimoni públic del sòl
VI. Inversions financeres permanents
VII. Deutors pressupostaris a llarg termini
B) Despeses per distribuir en diversos exercicis
C) Actiu circulant
I. Existències
II. Deutors
III. Inversions financeres temporals
IV. Tresoreria
V. Ajusts per periodificació
Total actiu

Saldo
Corrent
Anterior
3.664.133
3.664.133

3.664.133

3.664.133

873.448

910.102

703.650

774.313

169.798

135.790

4.537.581

4.574.236

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL (imports en euros)
DESPESES
Corrent
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs
2. Aprovisionaments
a) Consum de mercaderies
b) Consum de materies primeres i altres mat.consumibles
c) Altres despeses externes
3. Despeses de funcionam. dels serveis i prestacions soc.
130.477
a) Despeses de personal
b) Prestacions socials
c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat
d) Variació provisions de tràfic
e) Altres despeses de gestió
308
f) Despeses financeres i similars
130.169
g) Variació de les provisions d'inversions financeres
h) Diferències negatives de canvi
i) Despeses d'operacions d'intercanvi financer
4. Transferències i subvencions
a) Transferències i subvencions corrents
b) Transferències i subvencions de capital
5. Pèrdues i despeses extraordinàries
82.817
a) Pèrdues procedents d'immobilitzat
b) Variació de les provisions d'immobilitzat
c) Pèrdues per operacions d'endeutament
d) Despeses extraordinàries
49.596
e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis
33.221

A) Fons propis
I. Patrimoni
II. Reserves
III. Resultats d'exercicis anteriors
IV. Resultat de l'exercici
B) Provisions per a riscs i despeses
C) Creditors a llarg termini
I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables
II. Altres deutes a llarg termini
III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigides
D) Creditors a curt termini
I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables
II. Altres deutes a curt termini
III. Creditors
IV. Ajusts per periodificació
Total passiu

272.653

INGRESSOS
1. Vendes i prestacions de serveis
a) Vendes
b) Prestacions de serveis
2. Augment d'existències de productes acabats i en curs
3. Ingressos de gestió ordinària
a) Ingressos tributaris
b) Ingressos urbanístics
4. Altres ingressos de gestió ordinària
a) Reintegraments
b) Treballs realitzats per l'entitat
c) Altres ingressos de gestió
d) Ingressos de participacions en capital
e) Ingressos d'altres valors neg. i de crèdits de l'actiu imm.
f) Altres interessos i ingressos similars
g) Diferències positives de canvi
h) Ingressos d'operacions d'intercanvi financer
5. Transferències i subvencions
a) Transferències corrents
b) Subvencions corrents
c) Transferències de capital
d) Subvencions de capital
6. Beneficis i ingressos extraordinaris
a) Beneficis procedents d'immobilitzat
b) Beneficis per operacions d'endeutament
c) Ingressos extraordinaris
d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis
Desestalvi

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)
Comptes
Saldo inicial Cobraments Pagaments Saldo final
Caixa operativa
Bancs comptes operatius
135.790
403.622
369.613
169.798
Bancs restringts recapt.
Caixa restringida
Bancs restringits pag.
Bancs comptes financers
Altres
Totals
135.790
403.622
369.613
169.798

INDICADORS FINANCERS
1. Liquiditat immediata
2. Solvència a curt termini
3. Endeutament per habitant
Altres indicadors calculats per l'SCIB:
4. Fons de maniobra (actiu circulant - passiu circulant)
5. Ràtio d'endeutament (passiu exigible / total)
6. Estructura endeutament (passiu exig. c/t / passiu exig.)
7. Cost financer
8. Despesa de personal sobre ingressos

Estalvi

202.482

Anterior

PASSIU

154.868

330
154.539

33.177

33.177

Saldo
Corrent
Anterior
1.608.161
1.405.679

1.405.679
202.482

1.133.026
272.653

2.690.284

2.801.064

2.690.284

2.801.064

239.136

367.493

239.136

367.493

4.537.581

4.574.236

Corrent

Anterior

12

12

380.243
76.431
54.046
84.598
165.167
35.521

460.698
144.170
47.743
114.248
154.538

35.521

38,9
62,5
100,0
634.312
64,6
8,2
4,4

%
%
EUR/h.
EUR
%
%
%
%

ESTAT DEL DEUTE (imports en euros)

Totals

Pendent 01/01/14
Llarg termini Curt termini
2.929.421
239.136

Total
3.168.557
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Creacions

Variacions
Amortització
239.136

Pendent 31/12/14
Total
Llarg termini Curt termini
239.136
2.690.284
239.136

Total
2.929.421
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Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella
LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)
EXECUCIÓ
PREVISIÓ
CAPÍTOLS INGRESSOS
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Liquidació
(b)
(c)
Cobrat
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
159.618
159.618
130.477
34,3
81,7
128.714
5. Ingressos patrimonials
12
0,0
12
6. Alienació inversions reals
7. Transferències capital
246.455
246.455
249.766
65,7
101,3
239.129
8. Variació actius financers
867.797
867.797
9. Variació passius financers
Total ingressos
406.073
867.797
213,7
1.273.870
380.255
100,0
29,9
367.855
CAPÍTOLS DESPESES
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Liquidació
(b)
(c)
Pagat
1. Remuneració personal
2. Compra béns i serveis
1.000
1.000
308
0,1
30,8
308
3. Interessos
158.618
158.618
130.169
35,2
82,1
130.169
4. Transferències corrents
6. Inversions reals
773.827
773.827
7. Transferències capital
93.970
93.970
8. Variació actius financers
9. Variació passius financers
246.455
246.455
239.136
64,7
97,0
239.136
Total despeses
406.073
867.797
213,7
1.273.870
369.613
100,0
29,0
369.613
SITUACIÓ ECONÒMICA
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Final
(c)
Mov. fons
Total ingressos
406.073
867.797
213,7
1.273.870
380.255
29,9
367.855
Total despeses
406.073
867.797
213,7
1.273.870
369.613
29,0
369.613
Diferències
0
0
10.641
-1.759
Percentatges (a) índex de modificació; (b) estructura de la liquidació; (c) grau d'execució del pressupost; (d) grau de realització del cobrat/pagat
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES PER ÀREA DE DESPESA (imports en euros)
PREVISIÓ
ÀREA DE DESPESA
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
1. Serveis públics bàsics
2. Actua. protec. i prom. social
3. Prod.béns públics car.pref.
1.000
867.797
86779,7
868.797
4. Actua. caire econòmic
9. Actua. caràcter general
0. Deute públic
405.073
405.073
Total
406.073
867.797
213,7
1.273.870
RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)
Dret rec. nets Oblig.rec.net.

a. Operacions corrents
130.489
130.477
b. Altres operacions no financeres
249.766
1. Total operacions no financeres (a + b)
380.255
130.477
2. Actius financers
3. Passius financers
239.136
Resultat pressupostari de l'exercici
380.255
369.613
4. Crèdits gastats finançats amb rom. de tresor. per a despeses generals
5. Desviacions negatives de l'exercici
6. Desviacions positives de l'exercici
Resultat pressupostari ajustat

Res. press.

12
249.766
249.778
-239.136
10.641

10.641

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en euros)
DRETS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total Cobraments
Pendent
01/01/14 Anul·l i canc.
31/12/14
2013
1.225
1.225
1.225
2012
351.901
-82.664
269.237
35.767
233.470
2011
153
-153
2010
2009 i ant.
421.034
35.521
456.555
456.555
Total
774.313
-47.295
727.017
35.767
691.250
OBLIGACIONS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total
Pagaments
Pendent
01/01/14 Anul·l i pres.
31/12/14
2013
2012
2011
2010
2009 i ant.
Total
Font: elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel compte general de l'ens local

Liquidació

(b)

(c)

EXECUCIÓ
Pagat

(d)

Pend. cobr.

98,6
100,0

1.764

95,7

10.636

96,7

12.400
Pend. pag.

(d)
100,0
100,0

100,0
100,0
(d)
96,7
100,0

12.400

(d)

Pend. pag.

308

0,1

0,0

308

100,0

369.305
369.613

99,9
100,0

91,2
29,0

369.305
369.613

100,0
100,0

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)
1. Fons líquids de tresoreria
2. Drets pendents de cobrament
- del pressupost corrent
- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendent aplicació definitva
3. Obligacions pendents de pagament
- del pressupost corrent
- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendent aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III)

Deut./credit.
12.400

169.798
703.650
12.400
691.250

873.448
867.797
5.651

INDICADORS PRESSUPOSTARIS (extrets de la memòria del Compte general)
1 Execució pressupost de despeses
29,0
%
2 Realització pagaments
100,0
%
3 Despeses per habitant
12,6
EUR/h.
4 Inversió per habitant
EUR/h.
5 Esforç inversor
%
6 Termini de pagament
Dies
7 Execució pressupost d'ingressos
29,9
%
8 Realització de cobraments
96,7
%
9 Autonomia
72,0
%
10 Autonomia fiscal
%
11 Termini de cobrament
Dies
12 Superàvit o dèficit per habitant
0,4
EUR/h.
13 Contribució del pressupost al romanent de tresoreria
188,3
%
14 Realització de pagaments pressuposts tancats
%
15 Realització de cobraments pressuposts tancats
4,9
%
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