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AAssssuummppttee::  INFORME SOBRE ELS ESTATS FINANCERS DEL PMHiRIBA 2018 
Segons el Decret de Batlia, d’Organització del Serveis Administratius de l’Ajuntament de Palma i les 
bases del pressupost 2019, s’informa dels estats financers per l’exercici 2018. 
 
Vist els comptes anuals de l’exercici 2018 volem indicar el següent: 

- La situació econòmica-financera-patrimonial de l’entitat és estable. 

- Apart dels resultats i magnituds que es presenten, el PMHiRIBA va tenir el 2018 una necessitat de 
finançament de 165.424,41 euros. No ha de fer cap pla econòmic-financer, ja que al formar part del 
grup consolidat municipal a efectes de comptabilitat nacional, aquest té una capacitat de fiançament de 
74.977.850,47 euros. 

Dit fet be produït principalment per l’execució d’inversions finançades per aportacions de llei de 
capitalitat reconegudes en anys anteriors. 

- És important la necessitat d’una major implicació i formació del personal en la seva elaboració, la 
necessitat de rectificar en els pròxims exercicis els errors detectats, i de clarificar determinats aspectes 
en les memòries. La majoria dels pressuposts, informació periòdica i compte general dels organismes 
autònoms no es presenta de manera completa, augmentant les tasques que han de fer els departaments 
financers i d’Intervenció de l’Ajuntament per poder presentar-les als òrgans pertinents. 

- Així mateix, amb l’entrada en vigor l’any 2015 de la nova Instrucció de comptabilitat, el personal 
dels organismes s’haurien de formar al respecte. 

- Hi ha una necessitat de comptabilització correcta i Inventari de totes les vivendes i els seus elements. 

- En el compte que ara es pretén aprovar, entre altres, hi ha les següents incidències: 

 - No s’informa sobre les inversions realitzades, previstes i estat d’ejecció. 
 - No s’informa del cost dels serveis, on com a mínim és exigible el que presta cobrant una 
taxa. 
 - No presenta indicadors de gestió. 
 
-Conèixer els costs reals de l’activitat de l’organisme presenta també dificultats al no pressupostar-se 
ni comptabilitzar-se alguns costs de personal en el programa corresponent a les tasques que estan 
realitzant. 
 
- Per finalitzar, dir que l’organisme necessita d’un estudi profund de quina és la millor estructura 
organitzativa, forma jurídica, i sistema comptable per dur a terme les seves funcions. 
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