Informe 182/2020
del Compte general
del Consell Insular
de Menorca
corresponent a
l'exercici 2018

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

I.

INTRODUCCIÓ .................................................................................................................................................. 7

1.

PRESENTACIÓ .................................................................................................................................................. 7

2.

OBJECTIUS, ABAST I RENDICIÓ DE COMPTES ............................................................................................ 8
A.

OBJECTIUS GENERALS ........................................................................................................................ 8

B.

ÀMBIT SUBJECTIU, OBJECTIU I TEMPORAL ...................................................................................... 8

C.

RENDICIÓ DE COMPTES ..................................................................................................................... 12

RECOMANACIONS .........................................................................................................................................14
3.

NORMES D'AUDITORIA APLICADES............................................................................................................. 15

4.

MARC NORMATIU ........................................................................................................................................... 15

5.

METODOLOGIA I CRITERIS IDENTIFICATS ................................................................................................. 16

6.

RESPONSABILITAT DEL CONSELL INSULAR EN RELACIÓ AMB EL COMPTE GENERAL ...................... 17

7.

RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES .......................................................................... 17

II.

ADMINISTRACIÓ GENERAL .......................................................................................................................... 19

1.

OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT ........... 19

2.

A.

FONAMENT DE L'OPINIÓ FINANCERA AMB EXCEPCIONS ............................................................. 19

B.

OPINIÓ AMB EXCEPCIONS ................................................................................................................. 23

C.

CONCLUSIONS RESPECTE DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT ............................................... 23

D.

ALTRES ASPECTES QUE NO AFECTEN L'OPINIÓ NI LES CONCLUSIONS ................................... 25

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA I SOSTENIBILITAT FINANCERA .................... 26
A.

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA....................................................................................................... 27

B.

REGLA DE DESPESA ........................................................................................................................... 28

C.

SOSTENIBILITAT FINANCERA: DEUTE PÚBLIC ................................................................................ 28

D.

DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI ............................................................................ 29

E.

DEUTE COMERCIAL I MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT ........................................ 30

RECOMANACIONS .........................................................................................................................................32
3.

BALANÇ DE SITUACIÓ ................................................................................................................................... 33
A.

ACTIU ..................................................................................................................................................... 34

B.

PASSIU .................................................................................................................................................. 44

RECOMANACIONS .........................................................................................................................................53
4.

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL ................................................................................ 53
RECOMANACIONS .........................................................................................................................................58

5.

ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET .................................................................................... 58

6.

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU ..................................................................................................................... 60

7.

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ................................................................................................ 61
A.

PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS ......................................................................................... 61

3

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

B.

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST ........................................................................................................... 65

C.

PRESSUPOSTS TANCATS .................................................................................................................. 71

D.

PRESSUPOSTS D'EXERCICIS POSTERIORS .................................................................................... 72

E.

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT ...................................................................................... 75

F.

RESULTAT PRESSUPOSTARI ............................................................................................................. 79

G.

ROMANENT DE TRESORERIA ............................................................................................................ 80

RECOMANACIONS .........................................................................................................................................82
8.

MEMÒRIA......................................................................................................................................................... 82

III.

ENTITATS DEPENDENTS I VINCULADES .................................................................................................... 86

1.

ENTITATS DEPENDENTS............................................................................................................................... 86

2.

DADES AGREGADES DE LES ENTITATS DEPENDENTS ........................................................................... 89
A.

DRETS DE COBRAMENT DE LES ENTITATS DEPENDENTS RESPECTE DEL CONSELL
INSULAR ................................................................................................................................................ 90

B.

EVOLUCIÓ DELS FONS PROPIS I DELS RESULTATS DE LES ENTITATS DEPENDENTS............ 91

C.

PASSIUS EXIGIBLES DE LES ENTITATS DEPENDENTS .................................................................. 92

D.

APORTACIONS REBUDES PER LES ENTITATS DEPENDENTS ...................................................... 94

E.

EVOLUCIÓ DE LES DESPESES DE PERSONAL DE LES ENTITATS DEPENDENTS ..................... 95

3.

ENTITATS VINCULADES ................................................................................................................................ 96

IV.

ANNEXOS ........................................................................................................................................................ 99

1.

MARC NORMATIU ......................................................................................................................................... 101

2.

FITXES INDIVIDUALITZADES....................................................................................................................... 103

V.

TRÀMIT D'AL·LEGACIONS .......................................................................................................................... 123

VI.

APROVACIÓ DE L’INFORME ....................................................................................................................... 124

VII.

AL·LEGACIONS ............................................................................................................................................ 125

4

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

TAULA DE SIGLES I ABREVIATURES
AEAT Agència Estatal de l'Administració Tributària
BBVA Banco de Bilbao Vizcaya
BOE Boletín Oficial del Estado
BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears
CAIB Comunitat Autònoma de les Illes Balears
CE Comunitat Europea
CIME Consell Insular de Menorca
CREM Consorci de Residus i Energia de Menorca
DA Disposició addicional
DOUE Diari Oficial de la Unió Europea
EPSF Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
FOMIT Fons Financer de l'Estat per a la Modernització d'Infraestructures Turístiques
GPF Guia pràctica de fiscalització
IAE Impost d'activitats econòmiques
IB Illes Balears
ICAC Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
IFS Inversions financerament sostenibles
IG Intervenció General
IGAE Intervenció General de l'Administració de l'Estat
IME Institut Menorquí d'Estudis
INCL Instrucció del model normal de comptabilitat local
ISSAI-ES Normes internacionals de les entitats fiscalitzadores superiors
IVA Impost sobre el valor afegit
LO Llei orgànica
LOEPSF Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
LPG Llei de pressupostos generals de l'Estat
LRJSP Llei de régim jurídic del sector públic
MINHAP Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
NIF Número d'identificació fiscal
OCEX Òrgans de control extern
PGCP Pla general de comptabilitat pública
PIE Participació en els impostos de l'Estat
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PMP Període mitjà de pagament
RD Reial decret
RDL Reial decret llei
RDLEG Reial decret legislatiu
REC Reconeixement extrajudicial de crèdit
RLT Relació de llocs de treball
SA Societat anònima
s.d. Sense dades
SCIB Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
SEC'2010 Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals
SIC Sistema d'informació comptable
SILME Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA
SL Societat limitada
SLU Societat limitada unipersonal
TSJIB Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
TRLRHL Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
UE Unió Europea
UNED Universitat Nacional d'Educació a Distància
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I.

INTRODUCCIÓ

1. PRESENTACIÓ
De conformitat amb el que estableixen l'article 82 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears i
els articles 1 i 2.1.a de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears (SCIB), correspon a aquesta institució la fiscalització externa de l'activitat econòmica,
financera i comptable del sector públic de les Illes Balears, sense perjudici de les competències
que corresponen al Tribunal de Comptes, d'acord amb el que disposen els articles 136 i 153.d
de la Constitució espanyola i la Llei orgànica que el regula.
D'acord amb l'article 2 de l'esmentada Llei 4/2004, l'àmbit subjectiu d'actuació d'aquesta
institució inclou els consells insulars i qualsevol organisme, entitat, fundació o empresa amb
participació majoritària o domini efectiu d'aquells.
L'article 12 de la dita Llei 4/2004 determina que els resultats de les actuacions fiscalitzadores
s'han d'exposar mitjançant informes o memòries, elaborats i aprovats conforme al que estableix
el Reglament de règim interior de l'SCIB (BOIB núm. 78, de 21 de maig de 2005), elevats al
Parlament de les Illes Balears i publicats, posteriorment, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB).
L'Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2018
està previst en el Programa d'actuacions de la Sindicatura per a 2019 i 2020.
És un informe de caràcter general i de periodicitat anual, que ha realitzat l'Àrea d'Auditoria de
Consells Insulars i Universitat d'acord amb les Directius tècniques que va aprovar el Consell de
l'SCIB el 5 de setembre de 2019.
La fiscalització duta a terme és de regularitat i comprèn:
−

Una auditoria financera per comprovar l'adequació del estats comptables dels ens
fiscalitzats als principis i els criteris que els són aplicables, així com la fiabilitat de la
informació que subministren els dits estats, i poder emetre una opinió amb un nivell de
seguretat raonable en relació amb els aspectes que es descriuen en aquest Informe.

−

Una revisió del compliment de la legalitat per verificar si les activitats, les operacions
pressupostàries i financeres, i la informació reflectida en el Compte general resulten
conformes, en tots els aspectes significatius, a les disposicions legals i reglamentàries
aplicables, i poder formular unes conclusions, amb un nivell de seguretat limitada,
sobre l'adequació a la legalitat de les operacions revisades. Les dites conclusions se
circumscriuen als procediments descrits en aquest Informe i a les mostres d'expedients
que han estat seleccionades en cada cas.

El treball de fiscalització s'ha dut a terme a les dependències de l'SCIB o a la seu de les entitats
fiscalitzades, on, si escau, s'ha desplaçat l'equip auditor.
Les taules i els gràfics que apareixen en l'Informe són elaboració pròpia dels auditors de l'Àrea
d'Auditoria de Consells Insulars i Universitat, tret que s'indiqui el contrari. Els estats que
s'inclouen en el text de l'Informe són, si no s'indica el contrari, el resultat de l'anàlisi de la
fiscalització, coincidents o no amb les dades comptables.
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Les unitats monetàries de les xifres que apareixen en l'Informe (tret dels casos en què
s'especifica el contrari) s'han expressat en milers d'euros. Internament, s'ha treballat amb les
xifres en euros i en cèntims d'euro. Les dades que apareixen en l'Informe són les originals
reconvertides a milers d'euros amb el format de visualització de zero decimals, tot i que
conserven 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.
Les incidències descrites en l'Informe figuren en lletra cursiva per facilitar-ne la identificació i les
recomanacions, en lletra cursiva i negreta.

2. OBJECTIUS, ABAST I RENDICIÓ DE COMPTES
A.

OBJECTIUS GENERALS

Per fiscalitzar el Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2018,
es fixen els objectius següents:
1. Comprovar el grau de compliment de les disposicions legals i reglamentàries que són
aplicables a la gestió dels fons públics.
2. Determinar si el Compte General està integrat pels comptes anuals exigits en la normativa
vigent; si s'ajusten als models establerts, i si contenen tota la documentació exigida.
3. Verificar que els comptes de l'exercici 2018 mostren adequadament, en tots els aspectes
significatius, la situació econòmica, financera i patrimonial del Consell Insular, així com les
liquidacions dels pressuposts de despeses i d'ingressos, d'acord amb els principis
comptables públics.
4. Examinar el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, del deute públic, de la
regla de despesa i del termini de pagament a proveïdors durant l'exercici 2018.
5. Emetre una opinió sobre si els comptes de l'Administració general del Consell Insular de
Menorca han estat preparats en tots els seus aspectes materials, de conformitat amb el
marc d'informació financera aplicable i en relació amb l'abast dels procediments d'auditoria
que es descriuen en l'Informe.

B.

ÀMBIT SUBJECTIU, OBJECTIU I TEMPORAL

a.

ÀMBIT SUBJECTIU

L'àmbit subjectiu que abasta aquest Informe és el Consell Insular de Menorca i les seves
entitats dependents i vinculades.
En el quadre següent s'indiquen aquestes entitats:
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ENTITATS DEPENDENTS

EMPRESA PÚBLICA
Institut de la Joventut de Menorca

ORGANISMES AUTÒNOMS
Consell Econòmic i Social de Menorca
Institut Menorquí d’Estudis
SOCIETATS MERCANTILS
Servei d’Informàtica Local de Menorca, SA
PN: 452 milers d’euros
CS: 71 milers d’euros

22,48 %

FUNDACIONS
Fundació Foment del Turisme de Menorca
Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
CONSORCIS
Consorci de Residus i Energia de Menorca
Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl
Rústic de l’Illa de Menorca
Consorci Sociosanitari de Menorca

ALTRES ADMINISTRACIONS I ENTITATS
PÚBLIQUES

ENTITATS VINCULADES

Ajuntaments de Menorca

Gestión Urbanística de Baleares, SA
49,3%

PN: 12.120 milers d’euros
CS: 902 milers d’euros

3,3%

18,7%
3,3%
5,3%

Entidad Pública
Empresarial del Suelo

Inmobiliaria Casa de Menorca, SA
PN: 170 milers d’euros
CS: 162 milers d’euros
Gesmultiplex Menorca, SL
Fundació Menorquina de l’Òpera
Fundació Teatre Principal de Maó

ALTRES ENTITATS VINCULADES
(fora de l’àmbit subjectiu de l’Informe)
Fundació Ca n’Oliver

Fundació Enciclopèdia de Menorca
Consorci del Museu Militar de Menorca i Patrimoni Històric
del Port de Maó i Cala Sant Esteve
Consorci Penya-segats del Port de Maó
Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella
Consorci Universitari Centre Associat de la UNED a les Illes
Balears
Consorci per a la Protecció i Acollida de Persones
Disminuïdes Psíquiques Profundes de les IB

Fundació Turisme de Menorca
Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de
l’Autonomia Personal de les IB
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les IB
Consorci Centre Balears Europa
Consorci Institut d’Estudis Baleàrics
Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears
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La situació del mapa d'entitats del Consell Insular no ha sofert canvis respecte a la situació de
l'exercici anterior.
Les entitats que afecta aquesta fiscalització són les següents:
a) Administració general del Consell Insular
b) Entitats dependents:
−

Organismes autònoms:
• Consell Econòmic i Social de Menorca
• Institut Menorquí d'Estudis

−

Societat mercantil dependent:
• Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA

−

Empresa pública dependent:
• Institut de la Joventut de Menorca

L'Institut de la Joventut de Menorca és una empresa pública amb naturalesa d'entitat de dret
públic que la CAIB va crear (Decret 35/2006) i transferir al Consell (Llei 21/2006), el qual la
manté sota la mateixa forma jurídica.
−

Fundacions dependents:
• Fundació Foment del Turisme de Menorca
• Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca.

Els estatuts d'aquestes fundacions es troben pendents d'adaptació a l'article 129 de la Llei
40/2015 a fi de detallar-ne el règim d'adscripció.
−

Consorcis dependents:
• Consorci de Residus i Energia de Menorca
• Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó (els estatuts es troben
pendents d'adaptar a la normativa bàsica aplicable als consorcis)
• Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de
Menorca
• Consorci Sociosanitari de Menorca

c) Entitats vinculades:
• Gestión Urbanística de Baleares, SA
• Inmobiliaria Casa de Menorca, SA
• Gesmultiplex Menorca, SL
Gesmultiplex Menorca, SL, es troba pendent d'inscripció en el Registre Mercantil des del 15 de
febrer de 2007, a l'espera d'esmenar alguns defectes. La raó per la qual no es corregeix
aquesta situació, segons el Consell, és la pèrdua de vigència de la finalitat que en va motivar la
creació.
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• Fundació Menorquina de l'Òpera
• Fundació Teatre Principal de Maó
• Fundació Enciclopèdia de Menorca
• Consorci del Museu Militar de Menorca i Patrimoni Històric del Port de Maó i
Cala Sant Esteve
• Consorci Penya-segats del Port de Maó
• Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella (se'n disposa l'extinció
en la primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic
Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat per Acord
del Consell de Govern de 13 d'abril de 2012)
• Consorci Universitari Centre Associat de la UNED a les Illes Balears
En el Ple del Consell Insular de 17 de desembre de 2018 es va tornar a aprovar inicialment la
modificació dels Estatuts del Consorci.
• Consorci per a la Protecció i Acollida de Persones Disminuïdes Psíquiques
Profundes de les Illes Balears
Hi ha entitats del quadre anterior que no s'han inclòs en l'àmbit subjectiu de l'Informe, atès que,
tot i que el Consell n'exerceix la presidència o n'és membre amb representació al Patronat o a
la Junta Rectora, durant l'exercici 2018 no hi ha efectuat cap aportació ni hi ha mantingut cap
altre tipus de relació econòmica significativa.
Aquestes entitats són:
• Fundació Ca n'Oliver
• Fundació Turisme de Menorca
• Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l'Autonomia
Personal de les Illes Balears
• Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
El Ple del Consell Insular de Menorca de 21 de novembre de 2016 va aprovar la modificació
inicial dels estatuts del Consorci. El Consell va publicar l'edicte d'aprovació definitiva de la dita
modificació en el BOIB núm. 90, de 21 de juliol de 2018.
• Consorci Centre Balears Europa
• Consorci Institut d'Estudis Baleàrics
La disposició addicional segona del Decret 48/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven els
Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics, determina l'extinció del Consorci Institut d'Estudis
Baleàrics, mitjançant la cessió global d'actius i passius, sense liquidació, a l'entitat pública
empresarial del mateix nom, dependent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
• Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears
A més de les esmentades anteriorment, el Consell consta com a ens associat de diverses
associacions, les quals queden també fora de l'àmbit subjectiu de l'Informe. Són les següents:
• Associació Fons Menorquí de Cooperació
11
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• Associació Leader Illa de Menorca
• Associació Arc Llatí
• Associació Estació Nàutica de Ciutadella
• Associació Estació Nàutica de Maó
• Associació Estació Nàutica de Fornells
• Associació Xarxa Custòdia del Territori
• Associació d'Impulsors de la Xarxa de Custòdia del Territori de les Illes Balears
• Associació Aliança Mar Blava (acord d'adhesió de 25 de gener de 2016)
b.

ÀMBIT OBJECTIU I TEMPORAL

L'abast del treball realitzat ha estat l'anàlisi del Compte general del Consell Insular i de la
documentació complementària.
Com a resultat d'aquest treball, l'Informe inclou una opinió financera, amb un nivell de seguretat
raonable, i una conclusió de compliment, amb un nivell de seguretat limitada, sobre si el
Compte de l'Administració del Consell Insular presenta la informació d'acord amb els principis
comptables i la normativa legal que li és aplicable. La naturalesa, els objectius i l'abast del
treball sobre el compliment són limitats si es compara amb els prevists per a emetre una opinió
amb seguretat raonable.
Tot i que les entitats dependents no formen part de l'opinió, en l'apartat III.1 ENTITATS
DEPENDENTS I VINCULADES d'aquest Informe s'exposen els aspectes més significatius dels
informes de la Intervenció i d'auditoria externa dels comptes anuals. A més, s'hi inclouen unes
fitxes amb dades pressupostàries i patrimonials de cada una d'aquestes entitats, així com altres
quadres agregats que es consideren adients.
Atès que l'SCIB únicament realitza una revisió formal i una anàlisi general dels comptes anuals
i dels informes de la Intervenció i d'auditoria externa de les entitats dependents, no assumeix
com a pròpies les opinions i les excepcions que s'hi posen de manifest.
D'altra banda, s'enumeren les entitats vinculades i s'exposa un quadre amb les aportacions
patrimonials rebudes del Consell.
La fiscalització realitzada no inclou cap anàlisi de l'activitat de foment i dels contractes del
Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2018. L'activitat contractual serà objecte
d'un informe específic, tal com preveu el Programa d'actuacions de la Sindicatura de Comptes
per a l'any 2020.
L'àmbit temporal de la fiscalització abasta l'exercici 2018.

C.

RENDICIÓ DE COMPTES

La situació de la rendició dels comptes de 2018 del Consell Insular i de les seves entitats
dependents és la següent:
Consell Insular
D'acord amb l'Informe de la Intervenció General de 21 d'octubre de 2019, integren el Compte
general del Consell el compte del mateix Consell, el dels seus organismes autònoms Institut
Menorquí d'Estudis (IME) i Consell Econòmic i Social, i els comptes dels consorcis dependents
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(Consorci de Residus i Energia de Menorca, Consorci per a la Protecció de la Legalitat
Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca i Consorci Sociosanitari de Menorca), que ha
format la dita Intervenció; i també incorpora els comptes de l'entitat pública empresarial Institut
de la Joventut de Menorca. El Ple del Consell Insular de Menorca, amb l'expedient del Compte
general de 2018, aprova els comptes de les entitats indicades.
Així mateix, a fi que el Ple en resti assabentat, s'adjunten al compte general del Consell, com a
documentació complementària, els comptes anuals de la societat mercantil Servei d'Informàtica
Local de Menorca, SA (SILME) i els de les unitats dependents incloses en l'àmbit d'aplicació de
la LO 2/2012, no esmentades anteriorment, i que són: el Consorci del Pavelló Poliesportiu
Multifuncional, l'Associació Fons Menorquí de Cooperació, i les fundacions Foment del
Turisme, Menorquina de l'Òpera, Enciclopèdia de Menorca i la Fundació de Persones amb
Discapacitat de l'Illa de Menorca.
El Consell va aprovar el Compte general del Consell Insular de Menorca de l'exercici 2018
mitjançant l'Acord del Ple de 21 d'octubre de 2019, conforme a l'article 212.4 del TRLRH,
després de la seva exposició pública, publicada en el BOIB núm. 127, de 17 de setembre de
2019.
El Compte general del Consell es va retre telemàticament el 19 de desembre de 2019.
Els comptes del Consell Econòmic i Social de Menorca, de l’Institut Menorquí d'Estudis, de
Institut de la Joventut de Menorca, del Consorci de Residus i Energia de Menora, del Consorci
per a la Protecció de la Legalitat Urbanistica en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca i del Consorci
Sociosanitari de Menorca, s'han retut com a part del Compte general, de forma individualitzada
i no consolidada, conforme al que estableixen l'article 209 del TRLRHL i la regla 44 de la
Instrucció del model normal de comptabilitat local.
Els comptes anuals de l'entitat pública empresarial Institut de la Joventut de Menorca s'han
retut juntament amb l'informe d'auditoria.
Pel que fa als consorcis, d’acord amb la normativa que en regula el règim jurídic, en tot cas, es
troben obligats a dur a terme una auditoria dels seus comptes anuals, que és responsabilitat de
l’òrgan de control de l'Administració a la qual estan adscrits; no s’ha obtingut l'auditoria dels
comptes de cap dels consorcis adscrits al Consell, si bé consten els informes corresponents de
l'interventor sobre la liquidació del pressupost i sobre el Compte general de 2018 de cada un
d'aquests consorcis.
En relació amb les entitats, la documentació complementària de les quals ha d'acompanyar el
Compte general del Consell (regla 48 de la INCL), la situació ha estat la següent:
Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA
Ha retut els comptes anuals i l'informe d'auditoria.
Fundació Foment del Turisme de Menorca
Ha retut els comptes anuals i l'informe d'auditoria.
Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
Ha retut els comptes anuals i l'informe d'auditoria.

13

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
El compte i altra documentació s'han retut com a part del Compte general, de forma
individualitzada i no consolidada, d'acord amb l'article 209 del TRLRHL i la regla 44 de la
Instrucció del model normal de comptabilitat local.
També s’han retut els comptes anuals auditats de la Fundació Menorquina de l'Òpera, així com
de l’Associació Fons Menorquí de Cooperació, que, desde l'1 de desembre de 2014, estan
considerades entitats dependents del Consell Insular de Menorca, en termes SEC-2010, per la
Intervenció General de l’Estat (IGAE), als efectes del compliment de la normativa en matèria
d’estabilitat pressupostària. S'han retut, també, els comptes anuals, sense auditar, de la
Fundació Enciclopèdia de Menorca considerada per la IGAE entitat dependent del Consell per
control efectiu.
Finalment, cal esmentar que, en la rendició telemàtica, no consta la memòria demostrativa del
grau de compliment dels objectius programats dels serveis públics ni l’anàlisi del rendiment
d’aquests serveis (art. 211.b del TRLRHL).

Incidències
El Compte general del Consell Insular de Menorca s'ha format, aprovat i retut telemàticament
fora del termini legalment establert (arts. 212.4 i 223.2 del TRLRHL).
La inscripció en el Registre Mercantil de la societat vinculada Gesmultiplex Menorca, SL,
pendent des de l'any 2007, encara no s'ha produït.
No consta que s'hagi dut a terme una auditoria dels comptes anuals de 2018 de cap dels
consorcis adscrits al Consell Insular de Menorca (art. 122.3 de LRJSP).

RECOMANACIONS
Elaborar, aprovar i retre telemàticament el Compte general en els terminis legalment
establerts.
Elaborar estats comptables consolidats dels comptes del Consell Insular amb totes les
entitats que s'integren en el seu àmbit de control, sigui quina sigui la forma jurídica
d'aquestes, tal com disposa l'article 209.4 del TRLRHL, a fi de mostrar la imatge fidel de
la unitat econòmica que constitueixen i de posar a l'abast de la ciutadania aquesta
informació en el seu portal web.
Inscriure, amb les esmenes necessàries, en el Registre mercantil l'entitat Gesmultiplex
Menorca, SL, o, si escau, acordar-ne l'extinció.
Dur a terme les auditories dels comptes dels consorcis adscrits al Consell, tal com
s'estableix en l'art. 122 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic.
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3. NORMES D'AUDITORIA APLICADES
El treball de fiscalització s'ha dut a terme d'acord amb els principis fonamentals de fiscalització
del sector públic (ISSAI-ES 100), els principis i les normes d'auditoria elaborats per la
Intervenció General de l'Estat, la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control
Extern de l'Estat Espanyol, i també, supletòriament, les Normes tècniques d'auditoria de
l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).
Així mateix, s'han tingut en compte les Normes Internacionals d'auditoria 200 «Principis
fonamentals de la fiscalització o auditoria financera», 400 «Principis fonamentals de la
fiscalització de compliment», 1000 «Directrius de l'auditoria financera», 1700 «Formació de
l'opinió i emissió de l'informe d'auditoria sobre els estats financers» i 4000 «Norma per a les
auditories de compliment», que l'SCIB va assumir mitjançant els acords del Consell d'11 de
juliol i de 18 de desembre de 2014, així com les guies pràctiques de fiscalització dels OCEX
GPF-OCEX-1730: «Preparació d'informes d'auditoria sobre els estats financer» i GPF-OCEX
4001: «Les fiscalitzacions de compliment de legalitat i models d'informes».

4. MARC NORMATIU
Atès l'àmbit temporal aplicable a aquesta fiscalització, en el marc de les normes generals de la
Constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978, l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears,
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i la Llei 8/2000, de 27
d'octubre, de consells insulars, el Consell Insular de Menorca està subjecte a la normativa
estatal, autonòmica i insular que es detalla en l'annex I d'aquest Informe.
A part de les normes generals enunciades en el paràgraf anterior, i sense perjudici de la
normativa específica que es detalla en l'annex I.1, les disposicions legals següents han afectat
especialment la formulació del Compte general del Consell Insular:
−

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

−

Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desplega el capítol I del títol VI de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressuposts.

−

Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(en endavant, LOEPSF)

−

Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars

−

Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model
normal de comptabilitat local (en endavant, INCL)

−

Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de
les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic

Els efectes d'aquestes normes sobre els estats econòmics financers i comptables del Consell
Insular corresponents a l'exercici 2018 i de les entitats que en conformen el sector públic
instrumental s'analitzen i es descriuen en els diferents apartats d'aquest Informe.
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Annex I:
• Quadre núm. I.4.1. Marc normatiu de l'exercici 2018

5. METODOLOGIA I CRITERIS IDENTIFICATS
Les Directrius tècniques de fiscalització del Compte general del Consell Insular de Menorca
corresponent a l'exercici 2018 determinen que la dita fiscalització ha de comprendre, entre
d'altres, les actuacions següents:
−

Una revisió general del control intern de l'Administració general del Consell en les àrees
en les quals resulta necessari per obtenir un coneixement adequat, que sigui rellevant
als efectes de l'auditoria, tant pel que fa a la fiabilitat de la informació financera com pel
que fa al compliment de les disposicions legals i reglamentàries que són aplicables.
Aquesta revisió duu implícita una avaluació de risc a fi de determinar les proves
d'auditoria que s'han d'executar per poder emetre una opinió, amb un nivell de
seguretat raonable, amb relació a si els estats financers en el seu conjunt estan lliures
d'incorreccions materials, ja sigui per frau o error, i per poder concloure, amb un nivell
de seguretat limitada, sobre el compliment, en els aspectes més significatius, del marc
jurídic aplicable. A efectes d'aquesta fiscalització, la dita revisió s'ha dut a terme amb
les limitacions que s'exposen en aquest mateix epígraf de l'Informe.
D'altra banda, l'Informe sobre els acords contraris a les objeccions de la Intervenció i
els reconeixements extrajudicials de crèdit de l'exercici 2018, elaborat per l'SCIB,
conclou que el sistema de control intern del Consell Insular de Menorca presenta
debilitats significatives.

−

Una anàlisi de les àrees considerades de risc, a partir del resultat de les fiscalitzacions
que ha dut a terme l'SCIB en exercicis anteriors, i la determinació dels procediments
generals d'auditoria que s'han d'emprar per mitigar aquest risc.

−

La detecció de l'existència de possibles indicis de frau o de responsabilitat comptable,
tant en la realització de les proves com en l'avaluació dels resultats de la fiscalització, i,
si escau, l'explicació d'aquesta circumstància en l'Informe.

Cal assenyalar que, d'acord amb els objectius generals, l'abast i les normes d'auditoria
aplicades, la fiscalització duta a terme no abasta la revisió íntegra de totes les operacions i les
transaccions que ha realitzat el Consell Insular durant l'exercici 2018, sinó que comprèn les
proves selectives, la revisió dels procediments, dels registres i dels antecedents que s'han
considerat adients en funció de la importància relativa de les incidències detectades i d'acord
amb els mitjans personals i materials de què disposa l'Àrea de Consells Insulars i Universitat
d'aquesta Sindicatura de Comptes.
En aquest sentit, no s'ha dut a terme la revisió dels procediments següents:
−

Procediment de la despesa de personal respecte a la despesa liquidada del pressupost
de l'exercici 2018 i la registrada en la comptabilitat patrimonial, especialment pel que fa
al seu suport i aprovació. Tot i així, s'han revisat un total de 10 rebuts de nòmina del
mes d'octubre, seleccionats de forma aleatòria. Les incidències detectades consten en
l'apartat II.4 d'aquest Informe.
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−

D'altra banda, tal com s'ha posat de manifest en l'apartat I.2.B anterior, aquesta
fiscalització no inclou l'anàlisi de l'activitat de foment i de contractació del Consell
Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2018. Pel que fa a l'activitat contractual,
serà objecte d'un informe específic, tal com preveu el Programa d'actuacions de l'SCIB
per a l'exercici 2020.

6. RESPONSABILITAT DEL CONSELL INSULAR EN RELACIÓ
AMB EL COMPTE GENERAL
La Intervenció General del Consell Insular de Menorca és responsable de formular i presentar
el Compte general, de manera que expressi la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera, dels resultats i de l'execució del pressupost, de conformitat amb el marc normatiu
d'informació financera pública que li és aplicable. També és responsable del control intern que
consideri necessari per permetre la preparació i la presentació del Compte general, lliures
d'incorrecció material, per frau o error.
Els òrgans de govern del Consell Insular de Menorca han de garantir que les activitats, les
operacions financeres i la informació reflectides en el Compte general resulten conformes a les
normes aplicables i establir els sistemes de control intern que consideri necessari per a aquesta
finalitat.

7. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES
La responsabilitat de l'SCIB és expressar una opinió, amb un nivell de seguretat raonable,
sobre el Compte de l'Administració general del Consell Insular de Menorca i, en el seu cas,
formular conclusions, amb un nivell de seguretat limitada, sobre l'adequació a la legalitat de les
operacions revisades.
Aquest Informe s'ha elaborat de conformitat amb els Principis fonamentals de fiscalització del
sector públic, els Principis fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control
extern (OCEX) i les instruccions de fiscalització que ha aprovat el Consell de l'SCIB. Els
esmentats principis exigeixen el compliment dels requeriments d'ètica, així com que la finalitat
de la planificació i l'execució de la fiscalització s'adreci a obtenir una seguretat raonable que els
comptes estan lliures d'incorreccions materials; i una seguretat limitada que les activitats, les
operacions pressupostàries i financeres que ha realitzat el Consell Insular durant l'exercici 2018
i la informació reflectida en els estats comptables resulten conformes, en tots els aspectes
significatius, a la normativa aplicable.
Delimiten l'abast de l'auditoria els objectius generals, l'àmbit subjectiu, objectiu i temporal i la
metodologia exposats en els apartats anteriors d'aquest Informe.
La fiscalització ha requerit l'aplicació de procediments per obtenir prova d'auditoria sobre els
imports i la informació reflectida en els comptes anuals, i sobre el compliment de la legalitat
durant l'exercici fiscalitzat. Els procediments aplicats depenen del judici de l'auditor, inclosa la
valoració dels riscs d'incorrecció material en els comptes anuals deguts a frau o error.
Quan s'efectuen les dites valoracions del risc, es té en compte el control intern rellevant per a la
formulació dels comptes anuals i per a garantir el compliment de la normativa aplicable, amb la
finalitat de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les
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circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de
l'entitat. A efectes d'aquest Informe, la valoració del risc presenta les limitacions que s'han
posat de manifest en l'apartat I.5. METODOLOGIA I CRITERIS IDENTIFICATS.
Pel que fa a l'auditoria de compliment, la revisió s'ha limitat bàsicament a l'aplicació de
procediments analítics i a activitats d'indagació. No s'ha dut a terme una auditoria sobre el
compliment general, per la qual cosa les conclusions de l'SCIB proporcionen només seguretat
limitada, d'acord amb el treball realitzat.
La Sindicatura de Comptes considera que la prova d'auditoria obtinguda proporciona una base
suficient i adequada per fonamentar l'opinió de l'auditoria financera, amb les limitacions i les
incidències més significatives que s'assenyalen en cada cas, i per fonamentar les conclusions
sobre el compliment de determinades obligacions legals i reglamentàries, que s'expressen en
forma de seguretat limitada.
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II. ADMINISTRACIÓ GENERAL
1. OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS
DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
A.

FONAMENT DE L'OPINIÓ FINANCERA AMB EXCEPCIONS

Abast
1. La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha fiscalitzat el Compte de l'Administració del
Consell Insular de Menorca de l'exercici 2018, que comprèn el balanç de situació, el compte del
resultat econòmic patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu,
l'estat de la liquidació del pressupost i la memòria. La Intervenció del Consell és responsable de
la formació del Compte, d'acord amb el marc normatiu financer aplicable i que es detalla en
l'annex I. Excepte per les limitacions esmentades en els paràgrafs 2-7 següents, el treball de
fiscalització s'ha efectuat d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2
d'aquest Informe i seguint les normes d'auditoria, la metodologia i els criteris identificats en els
apartats I.3 i I.5 anteriors.
Limitacions de l'abast
2. Al tancament de l'exercici 2018, el Consell Insular no disposa d'un inventari actualitzat de
béns i drets que reflecteixi les altes, les baixes i totes les dades que exigeixen la INCL i el
Reglament de béns de les entitats locals.
3. L'amortització comptable de l'immobilitzat no financer s'ha dut a terme respecte dels valors i
de la classificació dels béns i els drets que consten en l'inventari del Consell Insular. Atès que
el dit inventari no està actualitzat ni conciliat amb la comptabilitat, i que no consta l'avaluació del
deteriorament natural estimat i de l'obsolescència tècnica, entre altres aspectes, no ha estat
possible determinar, de forma objectiva, els efectes que aquests fets poden tenir sobre
l'amortització acumulada, sobre el deteriorament i, en conseqüència, sobre el valors de l'actiu
immobilitzat al tancament de l'exercici 2018.
4. Les actuacions previstes en els convenis signats amb l'Administració de la CAIB per a la
construcció d'una xarxa de fibra òptica a Menorca per als serveis d'autoprestació, que deriven
de les anomenades «inversions estatutàries» de l'Estat a les Illes Balears, consten executades
a 31 de desembre de 2018. La comptabilització de les dites actuacions no es correspon amb el
que determinen les normes de reconeixement i valoració núm. 1 «Immobilitzat material», 2
«Infraestructures», 12 «Actius construïts o adquirits per altres entitats» i 18 «Transferències i
subvencions» de la INCL. Atès que l'SCIB no disposa d'informació suficient per a determinar el
cost total dels projectes associats a aquestes inversions, ni de la part que ha estat executada
sobre béns d'altres administracions públiques, agreujat pel fet que l'inventari del Consell no
està degudament actualitzat, no ha estat possible avaluar l'impacte que aquestes
circumstàncies poden suposar sobre el cost, l'amortització i la classificació de l'immobilitzat al
tancament de l'exercici fiscalitzat, així com tampoc sobre la correlació comptable amb el
finançament rebut de la CAIB, en el resultat de l'exercici i en el patrimoni del Consell Insular.
5. Per aplicació de la INCL, que va entrar en vigor el 2015, el Consell va reclassificar l'import
dels béns entregats en cessió que, a 31 de desembre de 2014, figuraven com a construccions i
altre immobilitzat material en el compte «108. Patrimoni lliurat en cessió», per un import de
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5.165 milers d'euros. Això seria correcte si els béns s'haguessin tornat al Consell, perquè, en
cas contrari, tindrien la consideració de subvencions de capital i s'haurien d'haver imputat al
compte «1200. Resultats d'exercicis anteriors». Atès que, a 31 de desembre de 2014, l'inventari
de béns i drets no permetia identificar els béns lliurats en cessió que estaven comptabilitzats,
no es pot verificar quina part s'hauria d'haver imputat al compte «1200. Resultats d'exercicis
anteriors».
6. No s'ha obtingut tota la informació que permeti tenir prova d'auditoria suficient i adequada de
l'efecte que els litigis i les reclamacions existents contra el Consell puguin tenir en el Compte
general de 2018, atès que no s'ha obtingut resposta de 22 dels 26 assessors legals
circularitzats. En conseqüència, es desconeix si de l'anàlisi de les dites respostes s'haurien
derivat fets que poguessin requerir ajustos en el Compte general de 2018 o una referència
específica en la memòria.
7. El Consell no ha facilitat a l'SCIB la informació necessaria i suficient per a poder verificar la
idoneïtat del complement específic associat al lloc de feina que figura en els rebuts de nòmina
del personal que conforma la mostra analitzada. El Consell ha informat que l'import global del
complement específic abonat en 2018 suma 3.162 milers d'euros.
Excepcions amb efectes patrimonials
8. Tot i que el sistema de finançament del Consorci per a la Protecció de la Legalitat
Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca s'ha modificat i ha passat del sistema de dipòsits
al de subvencions, es manté el dipòsit procedent d'anys anteriors, per un import acumulat de
1.486 milers d'euros, el retorn del qual presenta un grau d'incertesa elevat.
9. Durant l'exercici 2018, el Consell ha comptabilitzat l'efecte del lliurament a l'ús general de les
obres del camí de Torralba per a l'Ajuntament d'Alaior, registrades, al tancament de l'exercici
2017, com a existències en el compte «3700. Actius construïts o adquirits per a altres entitats»,
per un import de 2.721 milers d'euros, a més de les obligacions reconegudes durant 2016 i
2017 en els comptes d'immobilitzat material, que no havien estat reclassificades en el dit
compte d'existències, per un import de 58 milers d'euros. Atès que l'acta de recepció de les
dites obres es va signar en 2015, l'efecte de la regularització de les existències s'hauria d'haver
imputat al compte de resultats d'exercicis anteriors, tal com s'ha fet amb la regularització de
l'import que constava en l'immobilitzat.
10. Per ajustar les despeses registrades en el compte «413. Despeses pendents d'aplicar al
pressupost» de l'exercici anterior, el CIME segueix el procediment següent: quan s'imputa la
despesa al pressupost corrent, aquesta es registra, en aplicació de la taula d'equivalència, en el
compte del resultat econòmic patrimonial i s'ajusta l'import que figura en el compte 413
mitjançant un càrrec, amb signe negatiu, en el compte «1200. Patrimoni generat», en lloc
d'efectuar un càrrec en negatiu en el compte de la comptabilitat patrimonial on ha estat
imputada la despesa. En conseqüència, aquesta despesa figura novament en el compte del
resultat econòmic patrimonial, quan ja s'hi havia carregat dins l'exercici anterior. A fi de corregir
aquest efecte, el compte «1200. Patrimoni generat» s'hauria de disminuir en 636 milers d'euros
i el resultat de l'exercici s'hauria d'augmentar per aquest mateix import. Aquest fet altera la
presentació del compte de resultats de l'exercici, les partides de despesa del qual excedeixen
en 636 milers d'euros.
11. Amb data 28 de desembre de 2016, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell
Insular de Menorca varen signar un nou conveni de col·laboració en el marc de les
anomenades «inversions estatutàries», a fi de construir una xarxa de fibra òptica a l'illa de
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Menorca per a serveis d'autoprestació, per un import de 7.000 euros. Aquest conveni va
substituir l'anterior, de 22 d'abril de 2010, atès que l'Estat i la CAIB varen aprovar, el 30 de
desembre de 2015, una addenda modificativa del conveni originari (de 21 de desembre de
2009), que allargava el període d'execució de les actuacions fins al 31 de desembre de 2018 i
el període de justificació, fins al 31 de desembre de 2019. De l'aportació de 7.000 milers
d'euros de la CAIB prevista en el Conveni inicial, el Consell havia executat i justificat actuacions
per un total de 5.306 milers d'euros, dels quals consten com a immobilitzat material en curs
aproximadament 4.680 milers d'euros. Les aportacions rebudes de la CAIB pel finançament de
les actuacions executades, per un total de 5.306 milers d'euros, es presenten minorades en
2.503 milers d'euros en l'epígraf «Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats» del
patrimoni net del balanç, per haver imputat a ingressos de l'exercici un total de 765 milers
d'euros i a «Resultats d'exercicis anteriors» un total de 1.738 milers d'euros, a raó d'un 15 %
anual des de 2016. Atès que, al tancament de l'exercici 2018, no consta que s'hagi iniciat
l'amortització d'aquestes actuacions, la imputació a ingressos de l'exercici i d'exercicis
anteriors, respecte de les aportacions rebudes de la CAIB, no és conforme a la norma de
reconeixement i valoració núm. 18 «Transferències i subvencions», inclosa en la segona part
del Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local. D'acord amb la dita
norma, la imputació a resultats de l'exercici s'hauria d'efectuar en proporció a la vida útil dels
béns finançats, una vegada aquests es trobin en condicions de funcionament.
12. Els imports que el Consell registra en l'estat de fluxos d'efectiu com a cobraments i
pagaments pendents d'aplicació corresponen a la suma dels acumulats del deure i de l'haver
dels comptes «5540. Cobraments pendents d'aplicació» i «5550. Pagaments pendents
d'aplicació». Aquest registre no és correcte, atès que es dupliquen els fluxos de cobraments i
pagaments, per un import de 2.498 i de 3.286 milers d'euros, respectivament. A més, en els
apartats «Altres cobraments» i «Altres pagaments», de l'agrupació «Fluxos d'efectiu de les
activitats de gestió», figuren cobraments i pagaments derivats del tractament
extrapressupostari de les operacions següents, que no haurien de constar en l'estat de fluxos
d'efectiu, com són: embargaments (132 milers d'euros), descomptes de la nòmina i Seguretat
Social (8.846 i 8.270 milers d'euros en concepte d'altres pagaments i altres cobraments,
respectivament), liquidacions d'IVA (26 milers d'euros) i pagaments per justificar de bestretes
de caixa fixa (44 milers d'euros).
Excepcions amb efectes pressupostaris
13. Per atendre el pagament de la indemnització a favor de la mercantil Princesa Son Bou, SL,
s'ha tramitat l'expedient de crèdit extraordinari núm. 1/2018, finançat mitjançant la concertació
d'un prèstec, per un import de 5.992 milers d'euros, que correspon a la suma del capital
principal (3.359 milers d'euros) més els interessos meritats des de l’agost de 1999 fins al 30 de
setembre de 2018 (2.633 milers d'euros). Conforme als articles 36 del RD 500/1990 i 49.1 del
TRLHL, les modificacions de crèdit es poden finançar amb recursos provinents d'operacions de
crèdit a llarg termini quan es tracta de satisfer despeses d'inversió, cosa que no és en el cas
d'una indemnització per sentència judicial, que té naturalesa de despesa corrent.
14. Al mes de febrer de 2019, s'ha aprovat l'expedient de transferència de crèdit núm. 11/2018,
per un total de 438 milers d'euros. Aquesta modificació suposa un incompliment de la definició
del pressupost i del seu àmbit temporal, que coincideix amb l’any natural, d’acord amb el que
disposen els articles 162 i 163 del TRLRHL. Conforme a l'article 92 del RD 500/1990, tots els
crèdits no afectats queden anul·lats l'últim dia de l'exercici pressupostari, per la qual cosa les
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factures ateses s'haurien d'haver comptabilitzat en el compte «413 Creditors per operacions
pendents d'aplicar al pressupost».
15. El Consell ha reconegut obligacions amb càrrec al capítol «6. Inversions reals» del
pressupost de despeses, almenys per un import de 1.153 milers d'euros, que s'haurien d'haver
executat com a capítol «2. Despesa corrent en béns i serveis», atès que corresponen a
despeses corrents perquè no compleixen les condicions per ser considerades actius. Entre les
dites despeses cal esmentar els manteniments dels programes informàtics (192 milers d'euros),
les tasques de conservació de carreteres (451 milers d'euros), així com altres despeses, com
viatges i assistències tècniques (224 milers d'euros).
16. La relació d'expedients d'ingressos pluriennals que figura en la memòria no inclou tres
expedients, per un import conjunt de 489 milers d'euros, que constaven en 2014 amb anualitats
dels exercicis 2019 i posteriors. Malgrat això, se n'han continuat reconeixent els drets
corresponents.
17. La regla 26 de la INCL estableix que tota despesa amb finançament afectat ha d'estar
identificada per un codi únic i invariable durant la vida del projecte. Del seguiment i control de la
despesa pressupostària de 2018 imputada a projectes de finançament afectat que ha dut a
terme el Consell, en 2.357 milers d'euros, sobre un total de 13.920 milers d'euros, no consta
identificat el codi de projecte. Aquest fet dificulta el seguiment i el control de l'execució
pressupostària de la despesa amb finançament afectat.
Excepcions amb efectes pressupostaris i patrimonials
18. El Consell assigna uns crèdits anuals per amortitzar l'endeutament consorcial i els
interessos corresponents, derivats de la construcció del Pavelló Multifuncional de Maó i de
l'ampliació del Pavelló Esportiu de Ciutadella, que no estan reconeguts com a compromís de
despesa futur i que es comptabilitzen com a despesa de l'exercici. D'acord amb la norma de
reconeixement i valoració núm. 18 «Transferències i subvencions», inclosa en la segona part
del Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local, el Consell Insular hauria
d'haver comptabilitzat el passiu adient per cobrir les obligacions relatives a aquests préstecs.
Així, al tancament de 2018, els epígrafs de passiu corrent i passiu no corrent s'haurien
d'incrementar en 311 i 1.955 milers d'euros, respectivament, i disminuir el patrimoni net pels
mateixos imports. A més, la comptabilització de les quotes amortitzades en 2018 s'hauria de
corregir amb l'augment del resultat de l'exercici en 311 milers d'euros, amb càrrec al resultat
d'exercicis anteriors. Així mateix, el Consell hauria de reconèixer la despesa pluriennal lligada a
l'amortització de l'endeutament consorcial i als seus interessos futurs, el venciment del qual és
l'any 2025, en el cas del Consorci Pavelló Multifuncional de Maó, i l'any 2027, en el cas del
Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella.
19. Dels procediments d'auditoria que ha dut a terme l'SCIB, es desprèn que, al tancament de
l'exercici, el saldo del compte «413. Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost»,
per un import de 1.809 milers d'euros, s'hauria d'augmentar, com a mínim, en 1.872 milers
d'euros en concepte de prestacions de serveis i altres adquisicions.
20. Segons el Consell Insular, les obligacions de l'exercici finançades amb romanent de
tresoreria per a despeses generals sumen 5.167 milers d'euros, i ajusten positivament el
resultat pressupostari de l'exercici. Aquest import inclou despeses, per un total de 1.724 milers
d'euros, que corresponen a projectes finançats amb romanent de tresoreria afectat. En
conseqüencia, el resultat pressupostari ajustat, per un import de 14.442 milers d'euros, s'hauria
de minorar en la quantia de 1.724 milers d'euros.
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21. El romanent de tresoreria per a despeses generals resta condicionat per les incidències
exposades en aquest Informe, especialment, pel que fa a les despeses meritades durant
l'exercici que no han estat registrades, així com per la despesa comptabilitzada en els comptes
«413. Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost» i «411. Creditors per a
despeses meritades», que sumen un total de 2.204 milers d'euros, al finançament de la qual
s'haurà de destinar, de forma prioritària, el superàvit de 2018.

B.

OPINIÓ AMB EXCEPCIONS

Segons l'opinió de l'SCIB, excepte pels possibles efectes de les limitacions de l'abast descrites
en els paràgrafs 2-7 de l'apartat «FONAMENT DE L'OPINIÓ AMB EXCEPCIONS» i tret de les
excepcions descrites en els paràgrafs 8-21 anteriors, el Compte de l'Administració general
expressa, en tots els aspectes significatius i d'acord amb l'abast abans assenyalat, la imatge
fidel del patrimoni i de la situació financera del Consell Insular de Menorca a 31 de desembre
de 2018, així com dels seus resultats econòmics i pressupostaris corresponents a l'exercici
anual tancat en aquesta mateixa data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació
financera que resulta aplicable i, en particular, de conformitat amb els principis i els criteris
comptables i pressupostaris que conté.

C.

CONCLUSIONS RESPECTE DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT

Com a resultat del treball efectuat durant el 2018, d'acord amb els objectius i l'abast que
s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe i seguint les normes d'auditoria, la metodologia i els
criteris identificats en els apartats I.3 i I.5 anteriors, s'han posat de manifest els incompliments
significatius següents de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics:
a) El Compte general del Consell Insular de Menorca s'ha aprovat i retut telemàticament fora
del termini legalment establert (art. 212.4 del TRLRHL i art. 223.2 del TRLRHL).
b) Tant la formació com l'aprovació definitiva del pressupost del Consell Insular s'han realitzat
fora dels terminis establerts en els articles 168 i 169 del TRLRHL; l'aprovació definitiva s'ha
publicat al BOIB núm. 9, de 18 de gener de 2018. D'altra banda, el Consell ha preparat la
liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2018 amb data 21 de juny de 2019. D'acord
amb l'art 191.3 del TRLRHL, les entitats locals han de confeccionar la liquidació del seu
pressupost abans de dia primer de març de l'exercici següent.
c) En la verificació del compliment de la regla de despesa, s'han detectat les incorreccions
següents:
−

En el càlcul de la despesa computable de l'exercici 2018, el CIME ha descomptat 7.353
milers d'euros, en concepte de despeses finançades amb fons finalistes, les quals
estan finançades per aportacions de la CAIB, conforme al que disposa la Llei 3/2014,
de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars. D'acord amb
la mateixa Llei 3/2014, aquests fons són de naturalesa incondicionada, per la qual cosa
no es poden considerar fons finalistes i, per tant, les despeses finançades no es poden
descomptar de les despeses computables a efectes del càlcul de la regla de despesa.

−

En el càlcul de la regla de despesa el CIME ha minorat la despesa computable del
Consell, de l'Institut Menorquí d'Estudis i de la Fundació Persones amb Discapacitat de
l'illa de Menorca, en 3.067, 54 i 354 milers d'euros, respectivament, que corresponen a
ingressos procedents de la UE i d'altres administracions públiques, no associats a
despeses amb finançament afectat, per la qual cosa s'incompleix l'article 12.2 de la
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LOEPSF. Atès que no hi ha projectes de despesa amb finançament afectat assignats a
aquestes operacions, no és possible identificar si s'ha incorregut en despeses per un
import igual al dels ingressos obtinguts, que són les que realment es poden tenir en
compte en el càlcul de la regla de despesa. En conseqüència, la despesa computable
s'hauria d'augmentar en 3.474 milers d'euros.
L'informe de la Intervenció relatiu al compliment de la regla de despesa en 2018 xifra la
despesa computable en 55.519 milers d'euros, inferior al límit de referència de 58.661 milers
d'euros. Una vegada realitzats els ajustos que es deriven de les incidències destacades en els
paràgrafs anteriors d'aquest apartat, la despesa computable se situa en 66.345 milers d'euros,
per la qual cosa el Consell Insular de Menorca hauria incomplert la regla de despesa i, en
conseqüència, hauria d'haver elaborat i aprovat un Pla econòmic financer en els termes que
estableix l'article 21 de la LOEPSF, en el qual figuren les mesures per adoptar a fi de reconduir
els incompliments. 1
d) D'acord amb els informes de la Intervenció corresponents als exercicis 2013, 2014, 2015 i
2017, es va incomplir la regla de despesa, tal com s'estableix en l'article 12 de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d'abril. De conformitat amb el que disposen els articles 21 i 23 d'aquesta Llei, i
l'article 9 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, el Consell hauria d'haver formulat l'adient
pla econòmic financer per corregir aquesta situació i assolir el compliment d'aquest objectiu. El
Consell no va elaborar, aprovar i comunicar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
cap dels corresponents plans econòmic financers, cosa que, conforme a l'article 28 de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
constitueix una infracció molt greu en matèria de gestió econòmica pressupostària, a més
d'ésser exigible la responsabilitat dels membres de la corporació local, conforme a l'article 78
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
e) El Consell Insular de Menorca no ha executat durant els exercicis 2017 i 2018 un total de
2.796 milers d'euros del superàvit de 2016 que s'havien de destinar a inversions financerament
sostenibles. Atès que la destinació del superàvit és obligatòria i la seva aplicació només pot ser
la que s'indica en l'article 32 i la DA 6ª de la LOEPSF, aquest import no utilitzat en les finalitats
previstes s'hauria d'aplicar a l'amortització addicional d'operacions d'endeutament.
f) Durant l'exercici 2018 s'han tramitat i s'han aprovat reconeixements extrajudicials de crèdit
per un import de 321 milers d'euros. 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.
g) L'article 1 del Decret llei 5/2009, de 27 de novembre, de mesures relatives al servei públic de
viatgers per carretera de les Illes Balears, estableix que la vigència de les pròrrogues de les
concessions del servei públic de transport de viatgers, en cap cas pot excedir el 31 de
desembre de 2018; atès que el Consell ha prorrogat per a l'exercici 2019 els acords vigents,
s'ha incomplert la normativa de referència. La prestació d'aquest servei ha suposat en 2018
una despesa en el capítol 4 per un import de 1.504 milers d'euros.
h) En la revissió dels expedients de despesa examinats s'ha observat que determinades
prestacions s'han realitzat sense dur a terme els procediments de contractació adients. Es
1

En la fase d’al·legacions, el Consell ha manifestat que, a la vista dels successos produïts l’any 2020 i amb la suspensió del Congrés dels
Diputats de les regles fiscals de la LOEPSF, s’ha d’entendre superada la necessitat i les conseqüències de la no-elaboració del PEF. Això no
obstant, l’SCIB considera que aquesta situació no eximeix el Consell Insular de l’elaboració del PEF de 2018 en els termes establerts en la
LOEPSF.
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tracta d'incompliments perquè se superen els volums de facturació permesos a la normativa,
amb el mateix creditor i la prestació equivalent, relatius al servei d'Agència de viatges i similars,
a l'assessorament jurídic prestat per tercers i al servei de manteniment i reparació de vehicles
del cos de bombers. Per tant, s'haurien d'haver seguit els procediments establerts en la
normativa en matèria de contractació.
i) La nota 15 «Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses» de la memòria del
Compte general conté, respecte a les ajudes que ha concedit el Consell Insular, el nom i el
llinatge del beneficiari, el seu NIF, l'import concedit i la finalitat o les característiques de l'ajuda.
Cal destacar que moltes de les ajudes corresponen a prestacions de serveis socials, com són:
discapacitat, renda mínima d'inserció, menors, beques, promoció esportiva, etc. D'acord amb la
normativa en matèria de protecció de dades personals, aquesta informació s'hauria
d'anonimitzar (Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, i Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre).
j) L'art. 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, obliga les
corporacions locals a formar la relació de llocs de treball (RLT) en els termes que estableix la
legislació bàsica estatal sobre funció pública, el RDLEG 5/2015, de 30 d'octubre, d'aprovació
del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. El Consell Insular no disposa d'una
RLT actualitzada al tancament de l'exercici 2018.
k) Conforme a l'Acord del Ple del Consell, de 18 de març de 2013, el personal funcionari i
laboral del Consell percep un complement de productivitat, en funció de circumstàncies
objectives relacionades amb el desenvolupament del lloc de treball i els objectius assignats, per
la qual cosa hi ha establert un sistema d'indicadors. Per Acord del Ple de 21 de desembre de
2015, es prorroga la precepció del dit complement fins al 31 de desembre de 2019. En la nota
d'objecció núm. 2015/14, de 16 de desembre de 2015, la Intervenció del Consell va informar
que no podia fiscalitzar de conformitat la «Proposta d'aprovació del programa de productivitat
per a l'any 2016/2019», aprovada pel Ple de 21 de desembre de 2015, perquè entenia que no
es garantia el compliment de l'art. 5.2 del Reial decret 861/1986, pel qual s'estableix el règim de
les retribucions dels funcionaris de l'Administració local. Aquest complement, que ha suposat
una despesa en 2018 de 1.115 milers d'euros, s'ha configurat com una retribució periòdica
sotmesa al mateix règim que el de les complementàries, periòdiques, fixes i objectives. Així,
doncs, no queda garantit el compliment de la legalitat en l'abonament de la dita retribució, tal
com instrumenta el Consell Insular (Estatut bàsic de l'empleat públic, lleis de pressuposts
generals de l'Estat i, especialment, RD 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de
les retribucions dels funcionaris de l'Administració local).
Amb independència del que s'indica en els apartats II.1.A i C anteriors, cal ressaltar les altres
incidències detallades en els apartats següents de l'Informe, que els òrgans responsables han
de tenir en compte i, si escau, corregir.

D.

ALTRES ASPECTES QUE NO AFECTEN L'OPINIÓ NI LES CONCLUSIONS

Durant l'exercici fiscalitzat, amb la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques de 3 de maig de 2018, s'ha aprovat la liquidació de les bestretes a compte del
sistema de finançament definitiu dels consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa, previstes
en les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys
2008, 2009, 2010, 2012 i 2013. Aquesta liquidació ha suposat per al Consell Insular de
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Menorca un saldo negatiu per un import de 16.108 milers d'euros, així com l'exigibilitat a favor
de la CAIB de les bestretes abonades al CIME per un import de 8.000 milers d'euros.
Tal com s'explica en l'apartat 3.B.1 Provisions per a riscs i despeses d'aquest Informe, el
Consell s'ha manifestat en total desacord amb l'esmentada liquidació i, mitjançant el Decret de
Presidència 2018/536, de 6 de juliol de 2018, ha formulat un requeriment de revocació de la
Resolució de 3 de maig de 2018. Atesa la desestimació de l'esmentat requeriment, per la
Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de la CAIB de 14 de
setembre de 2018, el Consell ha interposat un recurs contenciós administratiu contra la dita
Resolució de 14 de setembre de 2018, que el TSJIB va admetre a tràmit el 9 de novembre de
2018.
Tot i que la conclussió d'aquest procés s'analitzarà en l'informe del Compte general del Consell
Insular corresponent a l'exercici 2019 que elaborarà aquesta Sindicatura de Comptes, cal posar
de manifest, a més, els fets posteriors següents:
Mitjançant la signatura, el 18 de maig de 2019, del conveni de col·laboració previst en la
disposició addicional primera de la Llei 17/2019, de 8 d'abril, formalitzat entre l'Administració de
la CAIB i el CIME, es resol la controvèrsia plantejada en el dit recurs contenciós administratiu,
atès que neutralitza el saldo negatiu resultant de la liquidació.
Certament, en virtut d'aquest Conveni de col·laboració, el Consell Insular de Menorca es va
comprometre a abonar totes les despeses inherents a les sentències de condemna que
s'esmenten en el dit conveni i a sol·licitar l'acabament del recurs contenciós administratiu
interposat davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears contra la resolució de
liquidació de les bestretes a compte. Per la seva banda, l'Administració de la CAIB va adquirir
el compromís següent: «el cost de les sentències esmentades, a càrrec del CIME, serà objecte
de cofinançament per part de l'Administració de la CAIB, com a mínim, en la quantia de 16.492
milers d'euros.» Aquest import resulta de la sentència 372/2008 del TSJIB, amb una
indemnització per un import de 5.992 milers d'euros a favor de la societat Princesa Son Bou,
SL, i de la sentència 821/2003, del mateix Tribunal, a favor de SITEME Menorca, SLU,
succeïda per CESGARDEN, SL, per un import de 23.665 milers d'euros, dels quals el Govern
de la CAIB ha de finançar 10.500 milers d'euros.
Per finançar les despeses inherents a les sentències indicades, l'Administració de la CAIB ha
de condonar el deute de 8.000 milers d'euros, que resulta de la Resolució de la consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques, de 3 de maig de 2018, i, a més, ha de transferir un
import addicional de 8.492 milers d'euros, pagador, a partir del 2019, en 8 anualitats de 1.000
milers d'euros i una darrera, el 2027, de 492 milers d'euros.
Tot i així, cal esmentar que en el conveni indicat no s’estableix cap lligam entre els 8.108 milers
d’euros, pendents del saldo negatiu de la liquidació de les bestretes, i els 8.492 milers d’euros a
favor del Consell de Menorca.

2. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA I
SOSTENIBILITAT FINANCERA
El Pacte d'estabilitat i creixement, aprovat per la Resolució del Consell Europeu de 17 de juny
de 1997 (DOUE núm. 236, de 2 d'agost), va establir el compromís dels estats membres de la
Unió Europea amb el principi d'equilibri pressupostari.
26

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

L'art. 135 de la Constitució espanyola, reformat el setembre de 2011, introdueix, al màxim nivell
normatiu de l'ordenament jurídic, una regla fiscal que limita el dèficit públic de caràcter
estructural al país i el deute públic al valor de referència del Tractat de funcionament de la Unió
Europea. Totes les administracions públiques han d'adequar les actuacions al principi
d'estabilitat pressupostària, i tant l'Estat com les comunitats autònomes i les corporacions locals
no poden incórrer en un dèficit estructural que superi els marges que la Unió Europea ha
establert, si escau, per als seus estats membres. A més, es disposa la prioritat absoluta del
pagament dels interessos i del capital del deute públic davant qualsevol altre tipus de despesa.
D'altra banda, l'art. 1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, disposa que l'objecte d'aquesta Llei és l'establiment dels principis
rectors, que vinculen tots els poders públics, als quals s'ha d'adequar la política pressupostària
del sector públic orientada a l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera, com a
garantia del creixement econòmic sostenible i la creació d'ocupació, en desplegament de l'art.
135 de la Constitució espanyola.
L'article 11.4 de l'esmentada Llei orgànica 2/2012 estableix que les corporacions locals han de
mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari sense preveure excepcions i, en
aplicació de l'article 15 d'aquesta mateixa Llei orgànica, el Consell de Ministres de 7 de juliol de
2017 fixa els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt de les
Administracions Públiques i de cadascun dels seus subsectors per a l'exercici 2018.
Pel que fa a l'exercici 2018, s'estableix com a objectiu d'estabilitat pressupostària per a les
corporacions locals l'equilibri pressupostari (0,0 % del PIB) i un objectiu de deute públic del
2,7 % del PIB.
Així mateix, es fixa la taxa de referència de creixement del producte interior brut a mitjà termini
de l'economia espanyola en un 2,4 % a efectes del compliment de la regla de despesa. Això
significa que la despesa computable no pot superar la dita taxa de referència, que va calcular
per al 2018 el Ministeri d'Economia i Competitivitat, d'acord amb la metodologia que utilitza la
Comissió Europea.

A.

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Pel que fa al Consell Insular de Menorca, l'evolució de l'objectiu d'estabilitat pressupostària
durant l'exercici 2018 ha estat la següent:
−

L'informe de la Intervenció sobre el pressupost inicial inclou un apartat en el qual
s'avalua la capacitat/necessitat de finançament exclusivament de l'Administració
general del Consell, sense tenir en compte els ajustos que preveu el SEC'2010, i
determina el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, atès que situa la
capacitat de finançament en 4.540 milers d'euros (els ingressos dels capítols 1-7 són
superiors a les despeses previstes en els capítols 1-7).

−

L'informe de la Intervenció de 15 de novembre de 2019, relatiu al compliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària en la fase de liquidació del pressupost, avaluat a
nivell consolidat, afirma que es compleix el dit objectiu en 2018. La diferència entre els
ingressos no financers (capítols 1-7) i les despeses no financeres (capítols 1-7) mostra
un superàvit de 2.511 milers d'euros abans d'aplicar els criteris del Sistema europeu de
comptes nacionals i regionals. Una vegada aplicats els ajustos que indica el dit
Sistema, l'informe de la Intervenció xifra el superàvit consolidat en 4.281 milers d'euros.
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Per al càlcul de la capacitat/necessitat de finançament, s'han tingut en compte les entitats
sectoritzades per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, excepte la Fundació
Enciclopèdia de Menorca.

B.

REGLA DE DESPESA

La regla de despesa es regula en l'article 12 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
D'acord amb l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre
HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, de desplegament de les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la LOEPSF, no és preceptiu l'informe de la Intervenció en relació amb
el compliment de la regla de despesa en l'aprovació del pressupost de l'entitat, i se'n reserva
l'anàlisi a l'informe que s'ha d'emetre en el moment de la liquidació del pressupost. Tot i així, en
l'informe de 13 de desembre de 2017, que s'emet per al pressupost inicial de 2018, la
Intervenció alerta sobre possibles dificultats en el compliment d'aquesta regla, atès l'increment
de l'11,62 % que suposa la despesa computable prevista envers la despesa computable de
2017, mentre que la taxa de referència del creixement del PIB a mitjà termini de l'economia
espanyola és fixa en el 2,4 %.
L'informe de la Intervenció de 15 de novembre de 2019, d'avaluació del compliment dels
objectius d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa, del termini de pagament a
proveïdors i del límit del deute de la liquidació del pressupost 2018, a nivell consolidat amb
ajusts SEC'2010, estableix que la despesa computable de l'exercici 2018 se situa en un total de
55.519 milers d'euros, 3.142 milers d'euros inferior al límit permès.
El càlcul que ha realitzat la Intervenció s'ha efectuat a partir de la determinació del límit teòric
de l'exercici anterior, atès que en 2017 es va superar el límit de despesa legal, i per considerar
que aquest és el criteri aplicable a fi de determinar si el Consell ha d'elaborar, aprovar i
implementar un pla econòmic financer. Tot i així, malgrat els incompliments de la regla de
despesa dels exercicis 2013, 2014, 2015 i 2017, el Consell Insular no ha elaborat ni aprovat
cap pla econòmic financer, ni l'ha tramès, per tant, al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques (MINHAP) perquè l'aprovi definitivament i en faci el seguiment, conforme al que
determina l'article 23.4 de la LOEPSF. Això no obstant, en relació amb l'incompliment de
l'exercici 2017 l'autoritat financera va declarar la no-disponibilitat de crèdits de despesa per un
import de 2.320 milers d'euros amb càrrec al pressupost de 2018.

C.

SOSTENIBILITAT FINANCERA: DEUTE PÚBLIC

El Consell de Ministres de 7 de juliol de 2017 va fixar, per al conjunt de les corporacions locals,
un objectiu de deute públic del 2,7 % del PIB, sense establir un objectiu de deute individualitzat
per a cada una. Segons l'informe de 25 d'octubre de 2019 que va emetre el Ministeri d'Hisenda
i Administracions Públiques sobre el grau de compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, de deute públic i de la regla de despesa de l'exercici 2018, les corporacions
locals han assolit, al final de l'exercici, un deute conjunt del 2,1 % del PIB, que suposa el
compliment d'aquest objectiu.
Atès que l'objectiu de sostenibilitat financera del deute públic es fixa per al conjunt de
l'Administració local, l'avaluació de l'objectiu s'ha de fer per referència als límits que determina
la legislació reguladora de les hisendes locals en matèria d'autorització d'operacions
d'endeutament i les lleis que aproven els pressuposts generals de l'Estat.
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L'informe de la Intervenció del Consell informa que, al tancament de 2018, el deute viu, en
termes consolidats, és de 21.360 milers d'euros, cosa que representa el 27,5 % dels ingressos
corrents consolidats liquidats. Per tant, la liquidació consolidada de l'exercici 2018 de l'entitat
local compleix el límit de deute financer.

D.

DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI

L'article 12.5 de la LOEPSF estableix que els ingressos que s'obtinguin per sobre del que està
previst s'han de destinar íntegrament a reduir el nivell de deute públic. D'altra banda, l'article 32
de la mateixa norma diu que, en el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en
superàvit, aquest s'ha de destinar a reduir el nivell d'endeutament net, tot i que la disposició
addicional sisena flexibilitza aquesta exigència, sempre que es compleixin uns determinats
requisits, com són: en primer lloc, que no se superin els límits que fixa la legislació reguladora
d'hisendes locals en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament i, en segon lloc, que
s'estigui en superàvit, en termes de comptabilitat nacional, i amb romanent de tresoreria per a
despeses generals positiu, un cop corregit d'acord amb el que estableix la disposició addicional
primera de la LOEPSF.
En el darrer cas, les corporacions locals han de destinar el superàvit pressupostari, entès com
a capacitat de finançament en termes del sistema europeu de comptes, en primer lloc, a
satisfer les operacions pendents de pagament i altres despeses d'anys anteriors; en segon lloc,
si escau, a executar inversions financerament sostenibles (IFS), i, en tercer lloc, a reduir
l'endeutament net. L'incompliment en l'aplicació de la destinació del superàvit pressupostari
d'un exercici a les finalitats acordades suposa l'obligació de fer-ho en l'exercici següent.
El 15 de novembre de 2019, la Intervenció del Consell Insular ha emès l'informe sobre la
destinació del superàvit pressupostari de l'exercici 2018, d'acord amb el que disposen els
articles 12.5 i 32, i la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012. Aquest informe fa
refèrencia, també, al compliment de les finalitats previstes de la destinació dels superàvits
pressupostaris dels exercicis 2016 i 2017, així com a les repercusions en 2018.
1. Destinació del superàvit pressupostari de l'exercici 2016
En l'exercici 2017, s'havien de destinar 9.616 milers d'euros del superàvit pressupostari
consolidat de 2016 a la realització d'inversions financerament sostenibles (IFS). D'aquest
import, el Consell va reconèixer obligacions per un import de 173 milers d'euros mitjançant una
transferència de capital al Consorci Sociosanitari de Menorca i 9.350 milers d'euros es trobaven
en fase A; la diferència, per un import de 93 milers d'euros, s'ha destinat a l'amortització
anticipada del deute en l'exercici 2018.
En 2018 s'incorporen el crèdits compromesos per executar les IFS i s'executen actuacions per
un total de 6.555 milers d'euros. L'import no executat durant 2018 i, per tant, no aplicat a la
seva destinació, totalitza 2.795 milers d'euros.
En l'informe de 14 de novembre de 2019, la Intervenció afirma que l'import no invertit del
superàvit 2016 integra el superàvit de 2018 del Consell i, malgrat no haver destinat íntegrament
el superàvit de 2016 a les finalitats previstes, interpreta que es pot aplicar el superàvit de 2018
conforme al que estableix l'article 12.5 de la LOEPSF.
Atès que, conforme a l'aplicació de l'article 32 de la LOEPSF, la destinació del superàvit és
obligatòria, l'import no invertit s'hauria de dedicar a l'amortització addicional d'operacions
d'endeutament.
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2. Destinació del superàvit pressupostari de l'exercici 2017
Amb l'expedient de suplement de crèdit 2/2018, aprovat pel Ple de la corporació en la sessió de
19 de novembre de 2018, s'ha habilitat crèdit per executar la destinació del superàvit de 2017,
de 4.183 milers d'euros, i per dur a terme l'amortització anticipada de deute, per 93 milers
d'euros, import del superàvit 2016 no executat en 2017, esmentada en l'apartat anterior.
L'habilitació de credit per aplicar a la despesa del compte #413 o similar, 831 milers d'euros, i
l'amortització de deute anticipat per 223 milers d'euros (131 milers d'euros del superàvit de
2017 i 93 milers d'euros del de 2016) s'ha complert amb l'aprovació de l'esmentat suplement.
El 28 de desembre de 2018, la presidenta del Consell va resoldre autoritzar la realització de
despesa per un import de 3.221 milers d'euros, per finançar les IFS a càrrec del superàvit
pressupostari de 2017.
D'acord amb el que s'indica en la Memòria de 17 de juliol de 2020, d'execució de les IFS 2017,
les actuacions dutes a terme durant l'exercici 2019 han suposat una despesa de 1.027 milers
d'euros.
3. Destinació del superàvit pressupostari de l'exercici 2018
L'informe de la Intervenció de 14 de novembre de 2019 sobre la destinació del superàvit
pressupostari de 2018, determina que l'import del superàvit per destinar al compliment de la DA
6 de la LOEPSF equival a la capacitat de finançament consolidada i suposa 4.281 milers
d'euros. El saldo dels comptes #413 i equivalents, al qual ha d'aplicar-se el superàvit de 2018,
ascendeix a 2.204 milers d'euros i la resta, 2.077 milers d'euros, pot emprar-se per dur a terme
l'execució d'IFS.
No es preveu aplicar cap import a reduir l'endeutament net.

E.

DEUTE COMERCIAL I MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT

La Llei orgànica 2/2012 defineix el principi de sostenibilitat financera i determina que el seu
compliment implica el control del deute financer, però també el control del deute comercial. Així
mateix, defineix el concepte de període mitjà de pagament (PMP) com l'expressió en temps del
pagament o retard en el pagament del deute comercial en l'àmbit del sector públic.
L'article 4.2 de l'esmentada Llei orgànica indica que hi ha sostenibilitat del deute comercial
quan el període mitjà de pagament als creditors comercials no supera el termini previst en la
normativa sobre morositat, mentre que l'article 6 determina que les administracions públiques
han de publicar el període mitjà de pagament a creditors comercials i, a més, han de disposar
d'un pla de tresoreria amb informació relativa a la previsió de pagaments als dits creditors, per
garantir el compliment del termini màxim fixat.
El Consell Insular ha comunicat al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques el període
mitjà de pagament de creditors comercials de forma mensual, tal com exigeix l'article 6 del
Reial decret 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 i les condicions i el
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que estableix la Llei orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El RD 1040/2017, de
22 de desembre, modifica la metodologia de càlcul del PMP i clarifica la diferència entre aquest
indicador i el termini legal de pagament.
30

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

D'acord amb les dades mensuals publicades pel MINHAP, durant l'exercici fiscalitzat, el període
mitjà de pagament ha oscil·lat entre els 11,85 dies del mes de febrer i els 51,01 dies del mes
d'abril.

Incidències
Estabilitat pressupostària
En l'informe de la Intervenció relatiu a l'estabilitat pressupostària del Consell Insular de Menorca
en la fase d'elaboració del pressupost de 2018, no s'han tingut en compte totes les entitats
sectoritzades per la IGAE ni s'han considerat els ajustos en termes SEC. D'acord amb el que
disposa l'article 16.2 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, la Intervenció local ha de presentar al Ple un informe sobre el
compliment de l'objectiu de d'estabilitat de la mateixa entitat local, dels seus organismes
autònoms i entitats dependents. Per tant, l'SCIB no disposa de la informació necessària per
poder comprovar el compliment d'aquest objectiu en l'aprovació del pressupost inicial.
Regla de despesa
En l'informe de la Intervenció del Consell Insular en la fase de liquidació del pressupost de
2018, l'SCIB ha observat les incidències següents pel que fa als càlculs efectuats per
determinar el compliment de la regla de despesa:
−

En el càlcul de la despesa computable de l'exercici 2018, el CIME ha descomptat 7.353
milers d'euros, en concepte de despeses finançades amb fons finalistes, les quals
estan finançades per les aportacions de la CAIB, d'acord amb el que disposa la Llei
3/2014, de 17 de juny, i corresponen al Fons de compensació interinsular i al Fons
insular de finançament de serveis percebuts durant 2018, 5.390 milers d'euros, i al
finançament rebut en 2017 que va quedar pendent d'aplicar, 1.963 milers d'euros.
D'acord amb la mateixa Llei 3/2014, aquests fons són de naturalesa incondicionada,
per la qual cosa no es poden considerar fons finalistes i, per tant, les despeses
finançades no es poden descomptar de les despeses computables a efectes del càlcul
de la regla de despesa.

−

En el càlcul de la regla de despesa, el CIME ha minorat la despesa computable del
Consell, de l'Institut Menorquí d'Estudis i de la Fundació Persones amb Discapacitat de
l'Illa de Menorca, en 3.067, 54 i 354 milers d'euros, respectivament, que corresponen a
ingressos procedents de la UE i d'altres administracions públiques que no estan
associats a despeses amb finançament afectat, per la qual cosa s'incompleix l'article
12.2 de la LOEPSF. Atès que no hi ha projectes de despesa amb finançament afectat
assignats a aquestes operacions, no és possible identificar si s'ha incorregut en
despeses per un import igual al dels ingressos obtinguts, que són les que realment es
poden tenir en compte en el càlcul de la regla de despesa. En conseqüència, la
despesa computable s'hauria d'augmentar en 3.474 milers d'euros.

L'informe de la Intervenció relatiu al compliment de la regla de despesa en 2018 xifra la
despesa computable en 55.519 milers d'euros, inferior al límit de referència de 58.661 milers
d'euros. Una vegada realitzats els ajustos que es deriven de les incidències detectades,
aquesta despesa computable se situa en 66.345 milers d'euros, per la qual cosa el Consell
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Insular de Menorca hauria produït un incompliment de la regla de despesa i, en conseqüència,
hauria d'haver elaborat i aprovat un pla econòmic financer en els termes que estableix l'article
21 de la LOEPSF, en el qual figuren les mesures per adoptar a fi de reconduir els
incompliments. 2
D'acord amb l'informe de la Intervenció corresponent als exercicis 2013, 2014, 2015 i 2017 es
va incomplir la regla de despesa, tal com s'estableix en l'article 12 de la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d'abril. De conformitat amb el que disposen els articles 21 i 23 d'aquesta Llei, i l'article 9
de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, el Consell hauria d'haver formulat un pla econòmic
financer adient per corregir aquesta situació i assolir el compliment d'aquest objectiu. El Consell
no va elaborar, ni aprovar ni comunicar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques cap
dels plans econòmic financers corresponents, cosa que, conforme a l'article 28 de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
constitueix una infracció molt greu en matèria de gestió econòmica pressupostària, a més
d'ésser exigible la responsabilitat dels membres de la corporació local, conforme a l'article 78
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
Destinació del superàvit pressupostari
El Consell Insular de Menorca no ha executat durant els exercicis 2017 i 2018 un total de 2.796
milers d'euros del superàvit de 2016, que s'havien de destinar a inversions financerament
sostenibles. Atès que la destinació del superàvit és obligatòria i la seva aplicació només pot ser
la que s'indica en la LOEPSF, conforme al que s'assenyala en l'article 32 i en la DA 6ª, aquest
import no utilitzat en les finalitats previstes s'hauria d'aplicar a l'amortització addicional
d'operacions d'endeutament.
D'acord amb el Conveni de col·laboració signat el 20 de novembre de 2017 entre el Consell i el
Consorci Sociosanitari de Menorca per executar les actuacions financerament sostenibles, per
un import màxim de 173 milers d'euros, s'havia d'abonar el dit import en dos terminis, un 50 %
en adjudicar-se les obres i l'altre 50 % en finalitzar l'actuació i justificada l'activitat finançada.
Això no obstant, el Consell va transferir la totalitat de l'import, 173 milers d'euros, durant
l'exercici 2017 al Consorci, sense que s'haguessin dut a terme els tràmits pertinents de
regularització dels pagaments durant 2018 per complir el Conveni; tampoc consta que s'hagi
efectuat l'obligació de reintegrament de 106 milers d'euros durant 2019, atesa l'execució real de
la inversió, la qual ha ascendit a 67 milers d'euros. 3

RECOMANACIONS
Avaluar el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, a nivell consolidat, en
les diferents fases del cicle pressupostari.
Realitzar els ajusts necessaris per valorar, de forma acurada, el compliment de la regla
de despesa, i donar la imatge fidel de la situació del Consell respecte d'aquest objectiu.

2

En la fase d’al·legacions, el Consell ha manifestat que, a la vista dels successos produïts l’any 2020 i amb la suspensió del Congrés dels
Diputats de les regles fiscals de la LOEPSF, s'ha d'entendre superada la necessitat i les conseqüències de la no-elaboració del PEF. Això no
obstant, l’SCIB considera que aquesta situació no eximeix el Consell Insular de l’elaboració del PEF de 2018 en els termes establerts en la
LOEPSF.

3

En la fase d’al·legacions, el Consell Insular manifesta que, en la sessió ordinària del Consell Executiu de 28 de setembre de 2020, s’ha
acordat que era procedent que el Consorci reintegràs l'import de 106 milers d'euros.
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Formular el pla econòmic financer corresponent i comunicar-lo al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, que permeti assolir el compliment de la regla de despesa,
conforme a l'article 12 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Evitar els retards en el tancament dels comptes anuals de les entitats que formen part
del perímetre de consolidació a efectes de la Llei orgànica 2/2012, a fi d'evitar
discordances entre les dades trameses al MINHAP en compliment de les obligacions de
subministrament d'informació de l'Ordre HAP/2015/2012 i les aprovades finalment pel Ple
del Consell Insular.

3. BALANÇ DE SITUACIÓ
El balanç de situació a 31 de desembre, inclòs en el Compte general, amb un resum
comparatiu amb l'exercici anterior, és el següent:
CIME 2018. BALANÇ DE SITUACIÓ 2018 I COMPARACIÓ 2017 (EN MILERS D’EUROS)
ACTIU
31/12/2018 31/12/2017 Diferència % diferència % s/ total
A) Actiu no corrent
108.777
104.070
4.707
4,5%
68,6%
I. Immobilitzat intangible
182
115
67
58,4%
0,1%
1. Inversió en investigació i desenvolupament
7
1
6
572,6%
0,0%
2. Propietat industrial i intel·lectual
41
41
0
0,0%
0,0%
3. Aplicacions informàtiques
58
42
16
37,3%
0,0%
4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits
0
0
0
0,0%
0,0%
5. Un altre immobilitzat intangible
75
30
45
150,0%
0,0%
II. Immobilitzat material
106.652
101.963
4.689
4,6%
67,3%
1. Terrenys
11.085
11.767
-681
-5,8%
7,0%
2. Construccions
27.691
26.959
732
2,7%
17,5%
3. Infraestructures
55.875
52.870
3.005
5,7%
35,3%
4. Béns del patrimoni històric
2.447
1.399
1.048
75,0%
1,5%
5. Un altre immobilitzat material
4.567
4.220
347
8,2%
2,9%
6. Immobilitzat material en curs i bestretes
4.987
4.749
238
5,0%
3,1%
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades
1.560
1.560
0
0,0%
1,0%
2. Inversions financeres en patrimoni de societats
74
74
0
0,0%
0,0%
5. Altres inversions financeres
1.486
1.486
0
0,0%
0,9%
VI. Inversions financeres a llarg termini
383
432
-49
-11,4%
0,2%
1. Inversions financeres en patrimoni
32
32
0
0,0%
0,0%
2. Crèdits i valors representatius de deute
167
217
-49
-22,7%
0,1%
4. Altres inversions financeres
184
184
0
0,0%
0,1%
B) Actiu corrent
49.701
51.262
-1.561
-3,0%
31,4%
II. Existències
44
2.765
-2.721
-98,4%
0,0%
1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats
44
2.765
-2.721
-98,4%
0,0%
III. Deutors i altres comptes per cobrar a curt termini
9.452
9.598
-146
-1,5%
6,0%
1. Deutors per operacions de gestió
9.402
9.566
-164
-1,7%
5,9%
2. Altres comptes per cobrar
43
32
11
33,2%
0,0%
3. Administracions públiques
7
0
7
0,0%
0,0%
V. Inversions financeres a curt termini
445
445
0
-0,1%
0,3%
2. Crèdits i valors representatius de deute
278
278
0
-0,1%
0,2%
4. Altres inversions financeres
167
167
0
0,0%
0,1%
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
39.760
38.454
1.306
3,4%
25,1%
1. Altres actius líquids equivalents
0
0
0
0,0%
0,0%
2. Tresoreria
39.760
38.454
1.306
3,4%
25,1%
TOTAL ACTIU (A+B)
158.478
155.332
3.146
2,0%
100,0%
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CIME 2018. BALANÇ DE SITUACIÓ 2018 I COMPARACIÓ 2017 (EN MILERS D’EUROS)
PASSIU
31/12/2018 31/12/2017 Diferència % diferència % s/ total
A) Patrimoni net
94.365
91.835
2.530
2,8%
59,5%
I. Patrimoni
41.309
41.309
0
0,0%
26,1%
1. Patrimoni
41.309
41.309
0
0,0%
26,1%
II. Patrimoni generat
48.151
46.427
1.724
3,7%
30,4%
1. Resultats d'exercicis anteriors
46.612
43.667
2.945
6,7%
29,4%
2. Resultat de l'exercici
1.539
2.760
-1.221
-44,2%
1,0%
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats
4.905
4.098
806
19,7%
3,1%
1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats
4.905
4.098
806
19,7%
3,1%
B) Passiu no corrent
30.704
35.914
-5.105
-14,2%
19,4%
I. Provisions a llarg termini
15.000
15.000
0
0,0%
9,5%
1. Provisions a llarg termini
15.000
15.000
0
0,0%
9,5%
II. Deutes a llarg termini
15.704
20.809
-5.105
-24,5%
9,9%
2. Deutes amb entitats de crèdit
1.110
2.997
-1.887
-63,0%
0,7%
4. Altres deutes
14.594
17.813
-3.218
-18,1%
9,2%
III) Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini
0
105
-105
-100,0%
0,0%
C) Passiu corrent
33.409
27.583
5.826
21,1%
21,1%
II. Deutes a curt termini
6.255
6.631
-376
-5,7%
3,9%
2. Deutes amb entitats de crèdit
1.664
1.778
-114
-6,4%
1,0%
4. Altres deutes
4.591
4.853
-262
-5,4%
2,9%
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini
0
0
0
0,0%
0,0%
1. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini
0
0
0
0,0%
0,0%
IV. Creditors i altres comptes per pagar a curt termini
27.154
20.952
6.202
29,6%
17,1%
1. Creditors per operacions de gestió
27.163
20.033
7.129
35,6%
17,1%
2. Altres comptes per pagar
54
428
-374
-87,3%
0,0%
3. Administracions públiques
-63
491
-553
-112,8%
0,0%
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
158.478
155.332
3.251
2,1%
100,0%

Incidències
En l'apartat 1.5.3 de la tercera part de la INCL, s'estableix que «no han de figurar les partides
del balanç que no inclouen cap import en l'exercici ni en el precedent». El balanç de situació
que figura en el Compte general inclou tots els epígrafs i totes les partides del model de la INCL
encara que no tinguin saldo, però no conté les referències creuades de cada partida amb la
informació que conté la memòria.

A.

ACTIU

1. Immobilitzat no financer
Durant l'exercici 2018, la variació de l'immobilitzat no financer ha estat la següent:
CIME 2018. VARIACIÓ DE L'IMMOBILITZAT NO FINANCER (EN MILERS D'EUROS)
Entrades
Traspassos
Altres
Saldo
Oblig
CONCEPTES
ajustos
Regularit Oblig.
Ajusts
inicial
pend
Augm. Disminuc.
ex.ant.
ex. ant.
cap. 6
2018
press
II. Immobilitzat intangible
115
-30
522
53
-430
25
-57
0
1. Inversió en recerca i desenvol.
1
-1
175
7
-117
0
-57
0
2. Propietat industrial i intel·lectual
3. Aplicacions informàtiques
4. Inversions sobre actius utilitzats
en règim d'arrendament o cedits
5. Un altre immobilitzat intangible
III. Immobilitzat material
1. Terrenys

Amort
exerc.

Saldo
final

-15
0

182
8

0

0

0

0

0

0

0

0

41

0

31

0

0

0

0

0

-15

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30
101.963
11.767

-29
-1.754
-1.291

315
12.154
664

46
299
0

-312
-217
0

25
363
0

0
-331
0

0
-58
-54

0
-5.766
0

75
106.652
11.085

41
42
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CONCEPTES
2. Construccions
3. Infraestructures
4. Béns del patrimoni històric
5. Un altre immobilitzat material
6. Immob. material en curs i
bestretes
TOTAL IMMOB. NO FINANC.

CIME 2018. VARIACIÓ DE L'IMMOBILITZAT NO FINANCER (EN MILERS D'EUROS)
Entrades
Traspassos
Altres
Saldo
Oblig
ajustos
Regularit Oblig.
Ajusts
inicial
pend
Augm. Disminuc.
ex.ant.
ex. ant.
cap. 6
2018
press
26.959
0 1.171
6
0
325
0
0
52.870
-185 7.455
58
-1
0
-5
-4
1.399
-16 1.012
27
-6
33
0
0
4.220
-238 1.624
163
-199
6
-325
0

Amort
exerc.

Saldo
final

-770
-4.313
0
-684

27.691
55.875
2.447
4.567

4.749

-23

228

45

-10

0

-1

0

0

4.987

102.078

-1.785

12.676

351

-647

388

-388

-58

-5.781

106.834

De l'execució pressupostària del capítol 6, 13.827 milers d'euros, el Consell ha registrat com a
altes de l'immobilitzat no financer un total de 12.676 milers d'euros; la resta del capítol 6, 1.151
milers d'euros reconeguts en el concepte pressupostari «650 Despeses en inversions
gestionades per a altres ens públics», s'ha imputat directament a despesa de l'exercici. Atès
que una part de les altes no compleix la definició d'actiu de la nova INCL, el Consell ha
practicat un ajust addicional a despeses de l'exercici, per un import de 647 milers d'euros.
D'altra banda, s'han efectuat ajustos en el cost de l'immobilitzat, per indicar els conceptes
d'immobilitzat dels comptes #411 i #413, per uns imports de 1.785 i de 351 milers d'euros, de
menor i major cost de 2017 i de 2018, respectivament. També s'han realitzat ajustos provinents
d'exercicis anteriors per 58 milers d'euros, amb contrapartida al compte «1200. Patrimoni
generat», per a la regularització de l'import comptabilitzat com a immobilitzat de les obres del
camí d'en Torralba i que s'explica en l'apartat II.3.A.3 Actius construïts per a altres entitats.
Des de l'any 2016, no s'ha realitzat el treball de conciliació de l'immobilitzat que figura en la
comptabilitat amb l'inventari elaborat pel Consell; tot i així, la dotació a l'amortització dels
diferents tipus d'immobilitzat, que en 2018 ha suposat un total de 5.781 milers d'euros, es
realitza segons els valors que consten en l'inventari.
Les entrades de l'exercici 2018 ascendeixen a un total de 10.596 miles d'euros i corresponen,
principalment, a les actuacions següents:
−

Inversions en infraestructures del programa «45300. Carreteres» per un total de 7.468
milers d'euros, de les quals destaquen (l'import dels contractes que s'indiquen a
continuació és amb l'IVA inclòs):
• Execució de les obres de millora de la carretera Me-1 entre Ferreries i
Ciutadella per un import de 4.825 milers d'euros (2017: 1.488 milers d'euros),
corresponent al contracte adjudicat en 2017 per un import de 7.647 milers
d'euros.
• Execució de les obres de repavimentació i millora d'infraestructures de la Me-8,
tram de les Cases de s'Ateneu, per un import de 269 milers d'euros (2017: 829
milers d'euros), relatives al contracte adjudicat durant 2017 per un import de
1.178 milers d'euros
• Execució de les obres del projecte de millora del nus Alaior ctra. Me-1, per un
import de 1.416 milers d'euros (2017: 696 milers d'euros), relatives al contracte
adjudicat en 2017 per un import de 1.922 milers d'euros.
La major part de les obres relatives a infraestructures en carreteres es troba en curs
d'execució al tancament de l'exercici 2018.
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−

Adquisició del jaciment arqueològic de Son Catllar, per un total de 580 milers d'euros, i
del patrimoni històric s'Hort de dalt de l'Estança de Trepucó, per 213 milers d'euros, en
el marc de l'execució d'inversions financerament sostenibles (destinació superàvit
2016).

−

Adquisició d'un nou camió i dos vehicles, per uns imports de 188 i de 51 milers d'euros,
respectivament.

El Consell Insular manté capitalitzats 4.680 milers d'euros en l'epígraf d'immobilitzat material en
curs, que corresponien al projecte 2010.2-2015.1/91200.4 per a la construcció d'una «xarxa de
fibra òptica a l'illa de Menorca per a serveis d'autoprestació». La CAIB finançava aquest
projecte (conveni 22 d'abril de 2010) amb 5.306 milers d'euros i es va donar per finalitzat en
2016. En aplicació de la norma de valoració núm.18 de la INCL, el Consell va registrar el
finançament rebut en el compte de «Subvencions» i va realitzar la imputació a resultats aplicant
el percentatge (15 %) d'amortització dels actius per finançar; a 31 de desembre de 2018, el
total pendent d'imputar a resultats ascendeix a 2.803 milers d'euros. Això no obstant, en
l'inventari del Consell, segons el qual es determina la despesa d'amortització de l'exercici,
consta com a únic element lligat a aquest projecte un solar valorat en 5.347 milers d'euros, el
qual no s'amortiza.
D'altra banda, el 28 de desembre de 2016 es va signar un segon conveni de col·laboració entre
CAIB i el Consell Insular en matèria d'actuacions relacionades amb la construcció de la xarxa
de fibra òptica, amb una data màxima d'execució del 31 de desembre de 2018 i un finançament
de 1.694 milers d'euros, per percebre un cop justificada la inversió. Durant el 2018, s'han
imputat al projecte que n'indica l'execució, el projecte de finançament afectat 2017.2.91200,
despeses per un total de 1.327 milers d'euros (192 milers d'euros en exercicis anteriors).
Aquesta despesa s'ha executat amb càrrec, entre d'altres, a les aplicacions pressupostàries
«650. Despeses en inversions gestionades per a altres ens públics», per un import de 1.120
milers d'euros, com a despesa de l'exercici 2018, i a l'aplicació «627. Projectes complexos»,
per un total de 180 milers d'euros, que s'han considerat inversions de la corporació. En
l'inventari del Consell consten inversions per un total de 703 milers, una despesa d'amortització
de l'exercici per 90 milers d'euros i una amortització acumulada per 240 milers d'euros.

Incidències
Conforme al Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de béns de
les entitats locals, aquestes estan obligades a formar l'inventari amb tots els seus béns i drets,
sigui quina sigui la seva naturalesa o forma d'adquisició. Des de 2016, el Consell Insular no ha
dut a terme l'anàlisi i la conciliació de l'inventari amb els comptes de l'immobilitzat per
regularitzar o identificar les possibles diferències de criteri sorgides amb les noves
incorporacions i baixes produïdes durant 2016, 2017 i 2018. S'han observat diferències entre el
valor de l'immobilitzat no financer del balanç i els valors corresponents de l'inventari, tant pel
que fa al cost a 31 de desembre de 2018 com a les variacions que s'han produït durant
l'exercici fiscalitzat, per uns imports de 7.959 i de 335 milers d'euros, respectivament; la manca
de conciliació ha suposat, a més, l'existència de diferències en la quantificació de l'amortització
acumulada per 2.037 milers d'euros, de major import en l'inventari respecte dels valors
comptables.
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L'amortització comptable de l'immobilitzat es realitza segons els valors i la classificació que
consten en l'inventari del Consell Insular. En aquest inventari consten béns amb un valor net
comptable positiu, que s'han deixat d'amortitzar per considerar que aquest valor residual és el
que s'espera obtenir al final de la seva vida útil. L'import residual d'aquests béns correspon al
5 % del seu valor d'adquisició i representa un total de 305 milers d'euros en l'immobilitzat
material. Aquest import s'hauria d'haver imputat a resultats, atès que no es té la certesa que es
pugui obtenir aquest benefici de la venda dels actius. Les estimacions globals que ha realitzat
la SCIB suposen diferències de 675 i de 1.434 milers d'euros de major import en la despesa per
amortització i en l'amortització acumulada, respectivament, pel que fa a les quanties que ha
calculat el Consell.
Per aplicació de la nova INCL, que va entrar en vigor el 2015, el Consell va reclassificar l'import
dels béns entregats en cessió que, a 31 de desembre de 2014, figuraven com a construccions i
altre immobilitzat material en el compte «108. Patrimoni lliurat en cessió», per un import de
5.165 milers d'euros. Això seria correcte si els béns s'haguessin tornat al Consell, perquè, en
cas contrari, tindrien la consideració de subvencions de capital i s'haurien d'haver imputat al
compte «1200. Resultats d'exercicis anteriors». Atès que, a 31 de desembre de 2014, l'inventari
de béns i drets no permetia identificar els béns lliurats en cessió que estaven comptabilitzats,
no es pot verificar quina part s'hauria d'haver imputat al compte «1200. Resultats d'exercicis
anteriors».
Les actuacions previstes en els convenis signats amb l'Administració de la CAIB per a
construcció d'una xarxa de fibra òptica a Menorca, que deriven de les anomenades «inversions
estatutàries» de l'Estat a les Illes Balears, consten executades a 31 de desembre de 2018. La
comptabilització d'aquestes actuacions no es correspon amb el que determinen les normes de
reconeixement i valoració núm. 1. Immobilitzat material, núm. 2. Infraestructures, núm. 12.
Actius construïts o adquirits per a altres entitats i núm. 18. Transferències i subvencions de la
INCL. Atès que l'SCIB no disposa de la informació suficient per determinar el cost total
d'aquestes inversions, ni de la part que ha estat executada sobre béns d'altres administracions
públiques, no ha estat possible avaluar l'impacte que aquesta limitació suposa sobre el cost,
l'amortització i la classificació de l'immobilitzat al tancament de l'exercici fiscalitzat, així com
tampoc sobre la correlació comptable amb el finançament rebut de la CAIB i el seu impacte en
els resultats de l'exercici i en el patrimoni del Consell Insular.
L'ajust que ha realitzat el Consell en l'immobilitzat no financer, per un import de 647 milers
d'euros, per identificar elements que no compleixen la condició d'actius, s'hauria d'haver
incrementat en 506 milers d'euros.
La major part de les obres realitzades durant 2018 en concepte d'infraestructures de carreteres,
per almenys un total de 6.262 milers d'euros, es troba en curs d'execució al tancament de
l'exercici, per la qual cosa s'haurien de presentar per aquest concepte en l'epígraf corresponent
de l'immobilitzat material.
El quadre de moviments de l'immobilitzat del Compte general no es correspon amb la
naturalesa de les operacions efectivament realitzades durant l'exercici 2018, atès que, entre
d'altres, els ajustos practicats, per un import de 1.832 milers d'euros, corresponents a la
variació de les operacions no pressupostàries del compte #411, per un import de 1.536 milers
d'euros, així com els ajustos a despesa corresponents a 2018, 647 milers d'euros, s'han
considerat augments per traspassos, quan haurien de reduir les altes de l'exercici.
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Dels 15 expedients d'altes d'immobilitzat material revisats, s'han posat de manifest les
incidències següents:
−

El Consell ha capitalitzat les operacions executades amb els expedients núm. 2201800
-18722 i -15750 per un total de 291 i 95 milers d'euros, respectivament. Atesa la
naturalesa de la prestació, el Consell Insular els hauria d'haver comptabilitzat com a
despesa.

−

Els expedients 2201800 -27439 i -09906 es refereixen a actuacions realitzades en el
marc del projecte de fibra òptica amb uns imports de 277 i 12 milers d'euros,
respectivament, i s'han executat amb càrrec als crèdits de l'aplicació pressupostaria
«650. Despeses en inversions gestionades per a altres ens públics», com a despesa de
l'exercici. D'acord amb la normativa comptable, per al reconeixement comptable del
cost de l'execució de l'obra sobre actius que no són propietat de l'entitat s'ha de
calcular conforme a la norma «12a. Actius construïts o adquirits per a altres entitats».

−

En els expedients núm. 2201800 -18722, -02517 i -15750 s'han observat incoherències
en les dates de conformitat a la prestació rebuda.

−

De l'expedient 220180001636 no s'ha obtingut el detall de les actuacions realitzades, ni
informe tècnic o altre document necessari per poder avaluar la regularització
practicada.

−

Pel que fa als expedients núm. 2201800, -27872, -27439, -27732 i -31813 s'ha excedit
el termini màxim de pagament establert en la normativa de morositat. Tot i així, el
Consell de Menorca ha complert, en general, el termini mitjà de pagament durant
l'exercici 2018.

La norma de reconeixement i valoració núm. 1 «Immobilitzat material», inclosa en la segona
part del Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local, indica que, almenys
al tancament de l'exercici, l'entitat ha d'avaluar l'existència d'indicis de deteriorament en els
elements d'immobilitzat material. En cas afirmatiu, s'ha d'estimar l'import recuperable i efectuar
les correccions valoratives que escaiguin. No consta que el Consell Insular hagi realitzat la dita
avaluació.
2. Immobilitzat financer
L'immobilitzat financer té la composició següent:
CIME 2018. IMMOBILITZAT FINANCER (EN MILERS D'EUROS)
Saldo
Compte
Descripció
Altes Baixes
inicial
Particip. a llarg termini en entitats multigr. i assoc, societats mercantils i societats
2511
91
0
0
coop.
2580
Dipòsits constituïts a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades.
1.486
0
0
Deterior. de particip. a llarg termini en soc. mercantils i soc. cooper. del grup,
2941
-17
0
0
multigr. i assoc.
Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades
1.560
0
0
2600
Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni.
32
0
0
2629
Altres inversions financeres a llarg termini. Altres crèdits a llarg termini.
184
0
0
2640
Altres inversions financeres a llarg termini. Crèdits a llarg termini al personal.
32
0
0
2700
Fiances constituïdes a llarg termini.
1
0
0
2750
Dipòsits constituïts a llarg termini.
183
0
0
Inversions financeres a llarg termini
432
0
0
TOTAL
1.992
0
0
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Ajusts i
reclass.

Saldo
final
0

91

0

1.486

0

-17

0
0
-40
-9
0
0
-49
-49

1.560
32
144
23
1
183
383
1.943
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El saldo del compte «2580. Dipòsits constituïts a llarg termini en entitats del grup, multigrup i
associades» correspon a les aportacions anuals del període 2006-2015 a favor del Consorci
per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca. Aquestes
aportacions s'havien de tornar al Consell quan el Consorci presentàs superàvit en les
liquidacions anuals, i això encara no s'ha produït en cap dels exercicis de funcionament de
l'entitat. En el conveni, signat el 21 de juliol de 2016 amb el Consell per finançar aquest
Consorci durant el període 2016-2019, es canvia la fórmula de finançament, que passa del
sistema de dipòsits al sistema de subvencions. Les aportacions efectuades en 2016, 2017 i en
2018, per uns imports de 175, de 200 i de 175 milers d'euros, respectivament, s'han imputat a
l'epígraf «Transferències i subvencions concedides» del compte del resultat econòmic
patrimonial de cada un d'aquests exercicis.
El saldo final del compte «2629. Altres inversions financeres a llarg termini. Altres crèdits a llarg
termini» és de 144 milers d'euros, dels quals 117 milers d'euros corresponen al crèdit a
Quesería Menorquina, SL, i 27 milers d'euros, a l'import transferit a l'Ajuntament d'Alaior pel
préstec finançat pel Fons Financer de l'Estat per a la Modernització d'Infraestructures
Turístiques (FOMIT).
El Consell participa en les societats mercantils següents i amb els percentatges indicats:
CIME 2018. PARTICIPACIONS EN SOCIETATS DEPENDENTS I VINCULADES
Entitats

Total accions

Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA
Inmobiliaria Casa de Menorca, SA
Total particip. a llarg termini en entitats multigr. i assoc.
Gestión Urbanística de Baleares, SA
Gesmultiplex Menorca, SL
Total inversions financeres a l.t. en instruments de patrimoni
TOTAL

Accions Consell

% part. Consell

7.093.865
5.378

1.594.910
2.494

22,5%
46,4%

300
3.600

10
1.800

3,3%
50,0%

Part. (en milers
d'euros)
16
75
91
30
2
32
123

La participació en Inmobiliaria Casa de Menorca, SA, prové d'una donació de l'any 2007.
Aquesta societat és propietària d'un immoble al centre urbà de Barcelona, on resideixen
estudiants menorquins.
Quant a la valoració de les inversions financeres permanents, es resumeix en el quadre
següent:
CIME 2018. VALORACIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS (EN MILERS D'EUROS)
Entitats
Valor adquis. particip.
Valor teòric accions a 31/12/2018
Depreciació estimada
Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA
16
102
0
Inmobiliaria Casa de Menorca, SA
75
79
0
Gestión Urbanística de Baleares, SA
30
400
0
Gesmultiplex Menorca, SL (*)
2
0
TOTAL
123
581
0
2941. Deterior. de particip. a llarg termini en soc. mercantils i soc. cooper. del grup, multigr. i assoc.
-17
DIFERÈNCIA ENTRE LA DEPRECIACIÓ ESTIMADA I LA PROVISIÓ COMPTABLE
-17
(*) pendent d'inscripció en el registre mercantil

Incidències
Tot i que el sistema de finançament del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística
en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca s'ha modificat i ha passat del sistema de dipòsits al de
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subvencions, es manté el dipòsit procedent d'anys anteriors, per un import acumulat de 1.486
milers d'euros, el retorn del qual presenta un grau d'incertesa elevat. D'altra banda, aquest
import està comptabilitzat en un compte de dipòsits constituïts a llarg termini, quan s'hauria
d'haver registrat en un compte de crèdit a llarg termini.
El saldo del compte «2750. Dipòsits constituïts a llarg termini», per un import de 183 milers
d'euros, inclou 78 milers d'euros en concepte de provisions de fons als advocats i procuradors
que intervenen o han intervingut en els litigis del Consell entre els anys 2006 i 2015, la totalitat
dels quals correspon a exercicis tancats; per aquest motiu, el Consell hauria de dotar la provisió
corresponent per l'import dels honoraris meritats. A més, el saldo d'aquest compte inclou 50
milers d'euros procedents d'exercicis anteriors al 2006 i no s'ha aportat a l'SCIB el detall
d'aquest darrer import, per la qual cosa no se n'ha pogut valorar la recuperabilitat. D'altra
banda, en aquest compte s'inclouen dipòsits per un total de 53 milers d'euros que s'han resolt
durant 2017 i 2018, per la qual cosa aquest import s'hauria de regularitzar.
3. Actius construïts per a altres entitats
El moviment de l'exercici 2018 variació dels actius construïts per a altres entitats ha estat el
següent:
CIME 2018. VARIACIÓ DELS ACTIUS CONSTRUÏTS PER A ALTRES ENTITATS (en milers d'euros)
Saldo inicial
Altes
Baixes
Lliuraments
Camí de Torralba - Expropiacions
273
0
0
-273
Camí de Torralba - Obres
2.448
0
0
-2.448
Projectes diversos
44
0
0
0
TOTAL
2.765
0
0
-2.721

Saldo final

0
0
44
44

Incidències
Durant l'exercici 2018 el Consell ha comptabilitzat l'efecte del lliurament a l'ùs general de les
obres del camí de Torralba a l'Ajuntament d'Alaior, registrades com a existències en l'actiu
corrent del balanç de situació al 31 de desembre de 2017, per un total de 2.721 milers d'euros,
que ha comptabilitzat com a despesa de l'exercici 2018. També ha regularitzat les obligacions
reconegudes durant 2016 i 2017 en els comptes d'immobilitzat material, que no s'havien
reclassificat en el compte d'existències, per un import de 58 milers d'euros. Atès que l'acta de
recepció es va signar en l'exercici 2015, a l'igual que per a l'immobilitzat, l'efecte de la
regularització de les existències s'hauria d'haver reconegut amb càrrec al compte 1200.
Resultats d'exercicis anteriors.
4. Deutors
La suma total dels deutors i dels altres comptes per cobrar a curt termini del balanç de situació
a 31 de desembre de 2018 és de 9.445 milers d'euros, amb la composició següent:
CIME 2018. COMPOSICIÓ DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR A CURT TERMINI (EN MILERS D'EUROS)
Descripció
Import
Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió
8.472
Deutors per drets reconeguts. Pressuposts d'ingressos tancats. Operacions de gestió
1.802
Altres comptes per cobrar
43
Provisions per a insolvències
-872
TOTAL
9.445
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%
89,7%
19,1%
0,4%
-9,2%
100,0%
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El quadre següent mostra l'evolució i l'antigüitat dels deutors pressupostaris:
Any
2013
2014
2015
2016
2017
2018

CIME 2018. DEUTORS PRESSUPOSTARIS. OPERACIONS DE GESTIÓ (en milers d'euros)
Modificacions
Saldo inicial
Augments
Disminucions
Saldo net
Cobraments
248
0
6
242
49
559
0
0
559
44
838
0
0
838
663
1.978
0
380
1.598
1.003
7.009
0
50
6.958
6.507
77.885
820
77.065
68.573
10.632
77.885
1.256
87.261
76.839

Saldo final

193
515
175
595
452
8.492
10.422

En el quadre anterior s'inclou un total de 148 milers d'euros de deutors pressupostaris per
operacions financeres, classificats com a inversions financeres a curt termini en el balanç de
situació.
El detall per deutors del saldo del quadre anterior és el següent:
Descripció

Govern Balear
Ajuntaments de l'illa de Menorca
Altres entitats públiques
Altres deutors
TOTAL

DETALL DEUTORS (EN MILERS D'EUROS)
Ex. tancats
243
1.036
81
570
1.930

Ex. corrent

5.524
2.534
360
73
8.492

Total

5.767
3.570
442
643
10.422

El quadre següent mostra la conciliació del saldos deutors registrats pel Consell Insular
respecte de la CAIB i dels saldos creditors que aquesta manté registrats respecte del Consell
Insular, a la data de tancament de l'exercici 2018.
CIME 2018. CONCILIACIÓ DELS SALDOS DEUTORS AMB LA CAIB (EN MILERS D'EUROS)
SALDO 31/12/2018 CAIB PENDENT DE PAGAMENT
+ Partides en comptabilitat del CIME no reconegudes en la de la CAIB:
Exp. CAIB 2011/10 Diferència inversions estatutàries
Exp. CAIB 2013/4 Cursos col·lectius vulnerables
Exp. CAIB 2014/4 Processos inserció
Exp. CAIB 2014/6 Places centres discapacitat 2013
Exp. CAIB 2014/16 Mesures no privatives llibertat
Exp. CAIB 2016/16 Processos inserció 2016
Exp. CAIB 2016/18 Places dependència 2016
Exp. CAIB 2016/28 Esport edat escolar
Exp. CAIB 2016/24 - Projecte "Cap d'Artrutx" (diferència)
Exp. CAIB 2017/9 Dia Balears 2017
Exp. CAIB 2017/39 - Activitats d'assessorament i divulgació ambiental a Menorca 2017-2018
Exp. CAIB 2018/0427/3 Participació traveses i Quinigol (4 jornades)
Exp. CAIB 0427/2018/0038 - Conveni activitats d'assessorament i divulgació d'educació ambiental - Curs 2018-2019
CIME: Acreditació inici curs - Exp. CAIB 2018/0427/31b - Cursos ocupats 2018-2020 - Transport amb cura
-Partides en comptabilitat CAIB no reconegudes en la del CIME:
AJUDES SOSTENIMENT XARXA
S30 FO 16/18
SJ FO 09/18
APO 14/18 CONSELL INSULAR
SALDO 31/12/2018 CIME PENDENT DE COBRAMENT

67
24
19
73
2
1
22
10
3
24
2
26
4
2
30
131
37
7

5.691
280

204

5.767

En funció de l'antigüitat dels saldos registrats com a deutors de pressuposts tancats, s'ha de
dotar una provisió per a deutors de cobrament dubtós, tenint en compte els percentatges
mínims establerts en l'article 193 bis del TRLRHL, segons la nova redacció que li dóna la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.
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Aquests percentatges mínims són els següents:
−

25 % dels saldos reconeguts en els exercicis 2017 i 2016;

−

50 % dels saldos reconeguts en l'exercici 2015;

−

75 % dels saldos reconeguts en l'exercici 2014 i 2013, i

−

100 % dels saldos reconeguts en l'exercici 2012 i anteriors.

La provisió que ha calculat el Consell s'ha efectuat en funció de l'antiguitat dels saldos
registrats com a deutors de pressuposts tancats, segons els percentatges mínims establerts en
l'article 193 bis del TRLRHL.
Cal destacar que, entre els drets de recaptació difícil o impossible, el Consell ha considerat la
totalitat dels saldos, tot i que, d'acord amb la nota explicativa del MINHAP de 5 de març de
2014 respecte de l'aplicació del que s'estableix en la Llei 27/2013, no s'hi haurien d'incloure els
saldos que corresponen a obligacions reconegudes per altres administracions públiques a favor
de l'entitat (1.332 milers d'euros de saldos per cobrar d'altres administracions, i una provisió per
un import de 699 milers d'euros). D'altra banda, han exclòs del càlcul de la provisió per a
deutors de cobrament dubtós els imports que s'hagin pogut fer efectius durant 2019. Així,
l'import comptabilitzat de la provisió és de 923 milers d'euros (872 milers d'euros, a l'any 2017),
import que coincideix amb el que figura en el càlcul del romanent de tresoreria.

Incidències
El Consell dota una provisió per als saldos pendents de cobrament de la CAIB i d'altres
administracions públiques corresponents a exercicis tancats i hi aplica els percentatges
establerts en l'article 193 bis del TRLRHL, quan s'hauria d'analitzar la conformitat del saldo
reconegut i regularitzar-lo. A 31 de desembre de 2018, els imports pendents de provisionar
d'aquestes administracions suposen 73 i 544 milers d'euros, respectivament.
La norma de reconeixement i valoració núm. 8.4 «Crèdits i partides per cobrar», inclosa en la
segona part del Pla general de comptabilitat pública adaptada a l'Administració local, indica que
s'han d'efectuar les correccions valoratives necessàries del valor d'un crèdit sempre que hi hagi
fets ocorreguts amb posterioritat al reconeixement inicial que produeixin una reducció o un
retard en els fluxos d'efectiu futurs. El Consell estima la provisió per a deteriorament dels
saldos per cobrar i hi aplica els mateixos percentatges que s'utilitzen per determinar el saldo de
cobrament dubtós en el càlcul del romanent de tresoreria. Cal destacar que ambdós criteris
tenen finalitats diferents i, per tant, haurien de diferir l'un de l'altre. En conseqüència, el càlcul
del deteriorament dels crèdits per cobrar que s'ha de registrar en els estats financers s'hauria
d'efectuar prèvia anàlisi de la probabilitat que aquests crèdits es materialitzin, amb
independència dels percentatges que s'apliquen per determinar el saldo de cobrament dubtós
en el càlcul del romanent de tresoreria.
5. Inversions financeres temporals
Al tancament de l'exercici 2018, les inversions financeres temporals que figuren en el balanç de
situació, per un import de 445 milers d'euros, tenen la composició següent:
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CIME 2018. COMPOSICIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI (en milers d'euros euros)
Compte
Descripció
Import
%
4303
Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent. Altres inversions financeres
20
4,5%
4313
Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats. Altres inversions financeres
128
28,9%
5429
Altres crèdits a curt termini
40
9,0%
5440
Crèdits a curt termini al personal
90
20,2%
Crèdits i valors representatius de deute
278
62,5%
5660
Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini. Dipòsits constituïts a curt termini
167
37,5%
Altres inversions financeres
167
37,5%
TOTAL
445
100,0%

Els epígrafs anteriors inclouen, entre d'altres, els conceptes següents:
−

21 milers d'euros, pel venciment a curt termini del préstec reintegrable a favor de
Quesería Menorquina, SL, que es va concedir el 28 de març de 2011 per a garantir-ne
la continuïtat de l'activitat productiva;

−

19 milers d'euros, per l'import a curt termini de les quotes del préstec de l'Ajuntament
d'Alaior concedit amb càrrec al FOMIT;

−

106 milers d'euros, en concepte de reintegrament a càrrec de l'Ajuntament de Ferreries,
i

−

167 milers d'euros, en concepte de major cost del servei de neteja de la via pública,
que es registren en el compte «5660. Fiances i dipòsits a curt termini».

Incidències
Atesa la diferència de criteri entre el Consell i l'AEAT quant al tipus d'IVA aplicable, el compte
«566. Fiances i dipòsits a curt termini» inclou un import de 167 milers d'euros per les factures
que ha emès l'empresa encarregada del manteniment de les carreteres, en concepte de major
cost del servei de neteja de la via pública. Tot i el recurs de reposició que ha presentat el
Consell Insular contra les liquidacions provisionals de l'AEAT, aquest import s'hauria d'haver
regularitzat com a resultat d'exercicis anteriors. 4
6. Tresoreria
El saldo de tresoreria en el balanç al final de l'exercici 2018 ascendeix a 39.760 milers d'euros
(38.454 milers d'euros en 2017), amb un augment del 3,4 % respecte de l'exercici anterior. El
dit saldo representa el 25,1 % de l'actiu total (24,8 % en 2017).
Així, les existències finals són les següents:
CIME 2018. COMPOSICIÓ DE L'EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS (EN MILERS D'EUROS)
Concepte
Total dipositat en comptes corrents
Total dipositat en comptes financers
Total en caixa (efectiu)
Bestretes de caixa fixa
TOTAL
4

Import

16.849
22.900
1
10
39.760

En la fase d’al·legacions, el Consell manifesta que aquesta incidència quedarà solucionada a l’exercici 2020, atès que s’ha resolt
favorablement per al Consell el recurs contenciós administratiu interposat contra la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu de les Illes
Balears sobre aquest afer, i s’ha ingressat a la Tresoreria insular la totalitat del que s’havia comptabilitzat com a dipòsit, a més dels interessos
de demora.
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El total disponible en bancs està inclòs en 11 comptes corrents, 19 comptes restringits de
recaptació i 4 comptes financers.
Dues de les entitats bancàries circularitzades han confirmat l'existència de tres targetes de
crèdit de titularitat del Consell, de les quals només n'hi ha dues d'operatives amb uns límits d'1 i
de 12 milers d'euros, respectivament. Al tancament de l'exercici 2018, s'ha disposat de 0,7
milers d'euros d'una d'aquestes targetes.

Incidències
En la resposta de l'entitat financera Caixabank, SA, es confirma l'existència de persones
autoritzades que ja no tenen responsabilitats en el Consell Insular en dos comptes bancaris,
per la qual cosa se'ls hauria de donar de baixa; les entitats BBVA i Banco de Santander no
informen en la seva resposta de les persones autoritzades per a la disposició de fons.
Bankia confirma l'existència d'un compte restringit de recaptació que no figura en l'arqueig,
mentre que les entitats Caixabank, SA, BBVA i Banco de Santander no la confirmen, per la qual
cosa els saldos dels comptes restringits s'han verificat mitjançant extractes bancaris.

B.

PASSIU

1. Provisions per a riscs i despeses
A 31 de desembre de 2018, el Consell té constituïda una provisió per a riscs i despeses, per un
import de 15.000 milers d'euros, per fer-se càrrec d'hipotètiques responsabilitats, probables o
certes, procedents de litigis en curs, indemnitzacions o obligacions pendents de quantia
indeterminada per avals o garanties similars a càrrec de l'entitat. Aquesta provisió es manté des
de l'exercici 2015.
Els serveis jurídics del Consell detallen, en relació amb les sentències i els litigis en procés, la
situació actual i l'estimació de les obligacions econòmiques que se'n poden derivar i que serien
a càrrec del Consell. Aquesta informació ha estat completada amb les respostes rebudes dels
assessors legals.
Ateses la naturalesa i la quantia (en milers d'euros) de les reclamacions, les més destacables
es resumeixen en el quadre següent:
NOMBRE DE LITIGIS EN
PROCÉS

CONCEPTE
Reclamacions per expropiacions
Reclamacions urbanístiques
Reclamacions patrimonials
Processos penals
Processos sancionadors
Altres
TOTAL

3
8
10
8
18
47

IMPORT RECLAMAT (EN
MILERS D'EUROS)

8.998
345
17.041
26.384

La variació entre exercicis del nombre de procediments que ha comunicat l'Assessoria Jurídica
del Consell, és la que, a continuació, es mostra:
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CONCEPTE
Reclamacions per expropiacions
Reclamacions urbanístiques
Reclamacions patrimonials
Processos penals
Processos sancionadors
Altres
TOTAL

NOMBRE DE LITIGIS EN PROCÉS 2017
6
19
9
1
7
17
59

RESOLTS
3
11
5
1
3
9
32

ALTES

6
4
10
20

NOMBRE DE LITIGIS EN PROCÉS 2018
3
8
10
8
18
47

Durant l'exercici 2018 s'han iniciat i resolt 2 procediments, no inclosos en els quadres anteriors,
que no han suposat quanties econòmiques significatives per al Consell.
Pel que fa als procediments resolts, cal destacar els següents:
−

La liquidació de les indemnitzacions i els interessos pendents derivats de les
sentències judicials a causa d'expropiacions per a l'execució de la variant de Ferreries i
de l'accés a s'Enclusa, per un import total de 1.674 milers d'euros.

−

La sentència judicial de condemna per responsabilitat patrimonial de l'administració en
l'àmbit del Pla territorial insular de Menorca, aprovat el 25 d'abril de 2003, que va fixar
una indemnització de 5.992 milers d'euros a favor de la societat mercantil Princesa Son
Bou, SL.
En 2017, el Consell va comptabilitzar una pèrdua excepcional pel dit import, així com
un passiu a curt termini, en el compte «411. Creditors per despeses meritades», que es
manté al tancament de 2018.
Aquest passiu s'ha liquidat durant el 2019, per un import de 6.036 milers d'euros a favor
de Princesa Son Bou, SL. Mitjançant la Resolució de la Presidència del Consell de 28
de desembre de 2018, es va autoritzar la concertació d'un préstec, per un import de
5.992 milers d'euros, per satisfer el pagament.

−

El procediment patrimonial 225/2010 contra el Decret de la Presidència del CIME núm.
62 de 19 de febrer de 2010, pel qual es va desestimar el recurs d'alçada que havia
interposat CABAFAT, SA, i es va mantenir la Resolució del conseller executiu
d'Ordenació del Territori núm. 2009/237 de 17 de setembre de 2009, per la qual no es
va admetre a tràmit la sol·licitud d'indemnització en la quantia de 16.803 milers d'euros
a CABAFAT, SA.
Durant el 2018, el TSJIB ha confirmat l'acte administratiu del Consell, desestimatori del
recurs d'alçada, per la qual cosa no li ha pertocat cap indemnització.

−

Anul·lació de la sanció que va imposar el Consell a la mercantil Valeriano Allés Canet,
SL, per un import de 390 milers d'euros, derivada de l'expedient sancionador de 21 de
desembre de 2007 per una infracció urbanística. La sentència del TSJIB de 5 de juny
de 2018, confirmada per la interlocutòria del Tribunal Suprem de 29 de novembre de
2018, va estimar el recurs que havia interposat el recurrent.
El Consell mantenia l'import de la sanció com a saldo per cobrar per 376 milers d'euros,
i una provisió al tancament de 2017 per 94 milers d'euros. L'anul·lació de la sanció ha
suposat la manca de cobrament de l'import que exigia el Consell.

Atesa la informació rebuda, pel que fa als procediments iniciats durant el 2018 cal destacar els
següents:
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−

El recurs contenciós administratiu que va interposar l'Ajuntament de Sant Lluís contra el
Decret 927 de 28 de novembre de 2018 de la presidenta del Consell, pel qual es resolia
inadmetre la reclamació per responsabilitat patrimonial que havia presentat
l'Ajuntament. L'Ajuntament va presentar la demanda al Consell en compliment de
l'acord del Ple de 30 de novembre de 2017, perquè aquest l'impossiblita que pugui
complir el conveni subscrit el 13 d'agost de 1997 amb l'entitat ORFILA, SL; la quantia
reclamada és de 8.745 milers d'euros, més l'actualització legal i els interessos que
corresponen.

−

El recurs contenciós Administratiu, PO 594/2018, que va presentar el Consell contra la
Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de la CAIB de 14 de
setembre de 2018, per la qual es desestimava el requeriment de nul·litat que havia
formulat el Consell, el 6 de juliol de 2018, en relació amb la Resolució de 3 de maig de
2018, d'aprovació de la liquidació de les bestretes a compte dels consells insulars.
Certament, el 3 de maig de 2018, la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques
del Govern de la CAIB va dictar la Resolució de liquidació de les bestretes a compte del
sistema de finançament definitiu dels consells insulars, que determina un saldo de
liquidació negatiu per al Consell Insular de Menorca, per un import de 16.108 milers
d'euros, i l'exigibilitat a favor de la CAIB de les bestretes abonades al CIME, per un
import de 8.000 milers d'euros. Mitjançant el Decret de la Presidència de 6 de juliol de
2018, el Consell havia formulat un requeriment a la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques del Govern de les IB per a l'anul·lació de la Resolució de 3
de maig esmentada, el qual es va desestimar mitjançant la Resolució de 14 de
setembre de 2018. Atesa aquesta desestimació, el Consell va interposar un recurs
contenciós administratiu davant el TSJIB, admès a tràmit el 9 de novembre de 2018.
Amb la signatura del Conveni de 18 de maig de 2019 esmentat en l'apartat II.1.D
d'aquest informe, desapareix la controvèrsia que s'havia plantejat en el recurs
contenciós administratiu i, per tant, el 22 de maig de 2019 se sol·licita al TSJIB
l'acabament del contenciós administratiu, petició que adquireix fermesa el 18 de juny de
2019.
Amb independència de l'efecte de la liquidació de les bestretes esmentades
anteriorment, en l'Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears corresponent a l'exercici 2018 s'ha fiscalitzat la legalitat de la liquidació
efectuada mitjançant la Resolució de la Conselleria d'Hisenda i Administració Públiques
de 3 de maig de 2018 i es conclou que l'esmentada liquidació contravé el que
estableixen l'article 138.1 i la disposició addicional cinquena de l'Estatut d'autonomia de
les Illes Balears, i l'article 5 de la Llei 3/2014, de finançament definitiu dels consells
insulars.

En relació amb altres procediments en curs, indemnitzacions o obligacions pendents, i altres de
quantia indeterminada, cal afegir:
−

El recurs contenciós administratiu que va interposar el demandant en un expedient
sancionador, que preveu una sanció econòmica de 325 milers d'euros, que el Consell
va reconèixer en 2016 i que manté com a saldo per cobrar al tancament de l'exercici
2018.

−

El contenciós contra la resolució que va dictar la Junta de Govern del CREM i el Decret
de Presidència del Consell de 15 d'octubre de 2015, pels quals s'impugnava l'acte
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administratiu que determinava l'exigència d'una indemnització contractual degut a la
mala execució d'unes obres d'infraestructura per a la millora d'un abocador.

Incidències
No s'ha rebut resposta de 22 dels 26 assessors legals circularitzats en relació amb els litigis i
altres qüestions legals que puguin afectar el Consell Insular. En conseqüència, es desconeix si
de l'anàlisi de les dites respostes s'haurien derivat fets que poguessin requerir ajustos en el
Compte general de 2018 o una referència específica en la memòria.
La norma 17.3, «Passius contingents», de la segona part del Pla general de comptabilitat
pública adaptada a l'Administració local, estableix que, tot i que els passius contingents no
s'han de reconèixer en el balanç, se n'ha d'informar en la memòria, excepte que la possibilitat
de suposar obligacions per a l'entitat sigui remota. En la memòria del Compte general del
Consell corresponent a l'exercici 2018 no s'informa sobre l'existència d'aquests procediments
2. Endeutament
Els deutes a llarg i a curt termini del balanç presenten el detall següent:
Deutes amb entitats de crèdit
Altres deutes
- Deute amb Cesgarden
- liquidació PIE 2008-2013
- Altres
TOTAL

CIME 2018. DEUTES A LLARG I A CURT TERMINI 2018 (EN MILERS D'EUROS)
Deutes a llarg termini
Altres deutes a curt termini
1.110
14.594
11.050
3.420
124
15.704

Total
2.773
19.185
13.812
3.745
1.628
21.958

1.663
4.591
2.762
325
1.504
6.254

L'endeutament viu a 31 de desembre de 2018 és de 20.330 milers d'euros (21.958 milers
menys 1.628 milers d'euros que corresponen a «Altres deutes»), dels quals 4.750 milers
d'euros són a curt termini.
El detall i el moviment de les operacions d'endeutament durant l'exercici 2018 han estat els
següents:
CIME 2018. EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DE LES OPERACIONS D'ENDEUTAMENT (EN MILERS D'EUROS)
Data
Data
RecapDeute
Import
Deute viu AmortitEntitat financera
Núm. préstec
formavencitat
viu a
inicial
a 01/01/18 zat 2018
lització
ment
2018
31/12/18
Inversions 2006 la Caixa-FOMIT
875-21
24/05/06 23/05/21
6.000
2.050
600
0
1.450
Inversions 2007 BBVA
s.d.
29/11/07 31/12/19
8.554
1.711
855
0
855
Inversions 2008 la Caixa
959-09
25/11/08 31/12/20
5.047
998
530
0
468
Inversions 2010 Dexia
s.d.
24/05/10 24/05/21
5.885
15
15
0
0
TOTAL ENTITATS FINANCERES
30.496
4.774
2.001
0
2.774
Entitat pública
Ministeri d'Economia i Hisenda 2008
n.e.
20/07/10 31/12/20
1.671
642
46
0
596
Ministeri d'Economia i Hisenda 2009
n.e.
26/07/11 31/12/21
4.507
2.310
165
0
2.145
Ministeri d'Economia i Hisenda 2013
n.e.
17/07/15 31/12/25
2.527
1.515
511
0
1.004
TOTAL ENTITATS PÚBLIQUES
9.583
4.466
722
0
3.744
Entitat privada
Cesgarden, SL
31/12/23
23.345
16.574
2.762
0
13.812
TOTAL ENTITATS PRIVADES
23.345
16.574
2.762
0
13.812
TOTAL
63.425
25.815
7.973
0
20.330

Pendent
disposar

Durant 2018 no s'han concertat noves operacions d'endeutament amb entitats financeres.
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El deute amb CESGARDEN, SL (sentència del contenciós 821/2003) suposa una despesa
anual per al Consell de 2.762 milers d'euros en concepte d'amortització, més 465 milers d'euros
d'interessos el 2018, i aquests pagaments s'han de a mantenir fins al venciment del deute el 31
desembre de 2023. Durant l'exercici 2019 s'ha produït un canvi de naturalesa de l’endeutament
i s'ha transformat en deute bancari l’ajornament del pagament de l'esmentada sentència. Tot i
així, la cancel·lació anticipada del deute de Cesgarden, SL, s'ha efectuat, durant el mes de juny
de 2019, amb l'excedent de la tresoreria del Consell, i els préstecs bancaris contrets romanen
pendents de disposició fins a l'any 2020.
Tal com s'ha esmentat en l'apartat anterior II.3.B.1. Provisions per a riscs i despeses, durant
el 2019 s'ha concertat un nou préstec, autoritzat mitjançant la Resolució de la Presidència de
28 de desembre de 2018, per un import de 5.992 milers d'euros, per a finançar el pagament del
deute de Princesa Son Bou, SL.
Els deutes amb entitats públiques (3.744 milers d'euros) corresponen a l'import per reintegrar
de la participació en els tributs de l'Estat dels anys 2008, 2009 i 2013.
Quant a l'exercici 2016 (liquidació en 2018), s'ha notificat al Consell Insular que ha de percebre
261 milers d'euros dels rendiments d'imposts estatals i 17 milers d'euros del Fons
complementari de finançament, i ha de reintegrar a l'Estat 5 milers d'euros pels rendiments
d'imposts estatals. Aquesta liquidació a favor del Consell, que totalitza un import de 272 milers
d'euros, s'ha aplicat a compensar la liquidació negativa de 2013.
Pel que fa a la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l'Estat de l'exercici 2017
(liquidat en l'exercici 2019), s'ha notificat al Consell Insular que ha de percebre 24 milers
d'euros dels rendiments d'imposts estatals i 381 milers d'euros del Fons complementari de
finançament, i ha de reintegrar a l'Estat 181 milers d'euros pels rendiments d'imposts estatals,
amb el resultat d'un import net a favor del Consell de 224 milers d'euros.
En aplicació dels articles 12.5 i 32 i de la disposició addicional sisena de la LOEPSF, perquè
ha tingut ingressos superiors als prevists i per aplicació del superàvit pressupostari de 2017 el
Consell ha destinat, durant el 2018, 131 milers d'euros a reduir l'endeutament de la corporació.
A més, l'import de 92 milers d'euros, corresponent al superàvit pressupostari de 2016 no aplicat
a la seva destinació, s'ha aplicat a amortizar deute anticipadament en l'exercici 2018.
Cal esmentar que el Consell Insular dota, de forma genèrica, els articles 31 i 91 de la
classificació econòmica del pressupost de despeses i, a mesura que executa el pressupost,
obre partides concretes per a cada un dels préstecs, d'acord amb el procediment establert en la
Circular 2/1985, d'11 de març, de la IGAE. D'aquesta manera, no és possible comparar, a nivell
individualitzat, l'import pressupostat i l'import executat de cada un dels préstecs.
Atès l'establert en l'article 53 del TRLRHL, i d'acord amb les dades que figuren en la
comptabilitat del Consell, l'SCIB ha estimat un estalvi net del Consell de 2.680 milers d'euros al
tancament de l'exercici 2018 (12.689 milers d'euros, l'any 2017). El seu càlcul s'expressa a
continuació:
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CIME 2018. ESTALVI NET CONFORME A L'ART. 53 DEL TRLRHL (EN MILERS D'EUROS)

31/12/18
31/12/17
(+) Drets reconeguts operacions corrents (cap. 1-5)
69.363
62.026
(-) Obligacions reconegudes capítols 1, 2 i 4
51.043
46.066
(+) Obligacions reconegudes derivades de modific. de crèdit finançades amb romanent líquid de tresoreria
41
1.744
(-) Anualitat teòrica (*)
15.681
5.015
ESTALVI NET (1-2+3-4)
2.680
12.689
(*) En el càlcul de l'anualitat teòrica no es tenen en compte les amortitzacions de les liquidacions negatives de les participacions en els tributs de l'Estat
pendents de reintegrar (DF 31 de la Llei 17/2012, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2013).

El 15 de juliol de 2020 la Intervenció ha informat que l'estalvi net del Consell per a 2018, valorat
en termes consolidats, ascendeix a 16.735 milers d'euros (13.430 milers d'euros al tancament
de 2017).
El Consell no reconeix el passiu derivat de les subvencions pluriennals concedides al Consorci
del Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó i al Consorci per al Desenvolupament Esportiu de
Ciutadella per satisfer la devolució dels préstecs sol·licitats per aquestes entitats; en relació
amb les dites operacions, cal esmentar el següent:
−

El Consorci del Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó va concertar, el 27 de gener de
2006, un préstec per un import d'11.400 milers d'euros, per finançar el cost d'adquisició
del dit Pavelló. L'amortització d'aquest préstec es finança amb les aportacions
periòdiques que realitza cada una de les entitats consorciades (Consell Insular de
Menorca i Ajuntament de Maó), així com amb l'aportació del Govern de les Illes
Balears, concedida mitjançant Resolució de 14 de novembre de 2007. El préstec
subscrit té una duració fins a 2025 i el capital pendent al tancament de 2018 és de
4.433 milers d'euros. Durant el 2018, el Consell Insular ha reconegut obligacions, per
un import de 238 milers d'euros, corresponents al 37,5 % de la quota total
d'amortització de capital (633 milers d'euros) relativa a aquest exercici. No consta que
el Consell hagi aprovat el compromís de despesa futur a favor del Consorci per cobrir
l'import del préstec indicat, el qual es xifra en 1.862 milers d'euros aproximadament.

−

Així mateix, en 2007, el Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella (del
qual el Consell de Menorca és un ens associat) va subscriure un préstec a llarg termini,
per un total de 4.304 milers d'euros, l'amortització i els interessos del qual són a càrrec
del Govern Balear, l'Ajuntament de Ciutadella i el mateix Consell Insular de Menorca.
Segons la informació que ha facilitat el Consorci, el capital pendent d'amortitzar al
tancament de 2018 és de 1.971 milers d'euros, dels quals 239 milers d'euros tenen
venciment el 2019. D'acord amb aquesta informació, la cancelació total del préstec
tindria lloc en el primer trimestre de 2027 i correspondria al Consell una despesa
pluriennal aproximada de 837 milers d'euros. Durant el 2018, el Consell ha reconegut
obligacions, per aquest concepte i import, de 73 milers d'euros en el capítol 7, així com
27 milers d'euros en el capítol 4, en concepte d'abonament d'interessos. No consta que
el Consell hagi aprovat un expedient de despesa pluriennal a favor del Consorci per
cobrir l'import corresponent del dit préstec.

Incidències
D'acord amb la norma de reconeixement i valoració núm. 18 «Transferències i subvencions»,
inclosa en la segona part del Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració
local, el Consell Insular hauria d'haver comptabilitzat un passiu per cobrir les obligacions
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relatives al préstec del Consorci Pavelló Multifuncional de Maó, atenent-ne el venciment, amb
càrrec a l'epígraf «Patrimoni net», per un import de 1.663 milers d'euros. Així mateix, el Consell
Insular hauria d'haver comptabilitzat la despesa corresponent a l'amortització de capital, per un
import de 238 milers d'euros, en el patrimoni net i no en el compte de resultat econòmic
patrimonial de l'exercici 2018. En conseqüència, el saldo dels epígrafs de passiu corrent, de
passiu no corrent i el resultat de l'exercici s'haurien d'incrementar en 238 milers d'euros, 1.425
milers d'euros i 238 milers d'euros, respectivament, i minorar el resultat d'exercicis anteriors en
1.901 milers d'euros.
A més, el Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella va subscriure durant l'any
2007 un préstec a llarg termini, per un total de 4.304 milers d'euros, del qual queda pendent de
pagar al tancament de 2018 un total de 1.972 milers d'euros. D'acord amb la informació extreta
dels registres comptables del Consell, durant l'exercici 2018 s'han reconegut obligacions en els
capítols 4 i 7 per un total de 27 i 73 milers d'euros, respectivament (31 milers d'euros i 73 milers
d'euros en 2017), en concepte d'interessos i d'amortització trimestral del dit préstec. Tot i que el
Consell no ha tramitat l'expedient de despesa pluriennal corresponent, segons la informació
que ha facilitat el Consorci, aporta el 30,6 % del préstec subscrit més els interessos financers.
Conforme a la norma de reconeixement i valoració núm. 18 «Transferències i subvencions»,
inclosa en la segona part del Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració
local, el Consell Insular hauria d'haver comptabilitzat un passiu per cobrir les obligacions
relatives al préstec del Consorci, atenent-ne el venciment i amb càrrec a l'epígraf de «Patrimoni
net», per un import de 603 milers d'euros. Així mateix, hauria d'haver comptabilitzat la despesa
corresponent a l'amortització de capital, per un import de 73 milers d'euros, en el patrimoni net
en lloc de comptabilitzar-la en el compte de resultat econòmic patrimonial de l'exercici
fiscalitzat. En conseqüència, el saldo dels epígrafs de passiu corrent, de passiu no corrent i el
resultat de l'exercici s'haurien d'incrementar en 73 milers d'euros, 530 milers d'euros i 73 milers
d'euros, respectivament, i minorar el resultat d'exercicis anteriors en 677 milers d'euros.
3. Passiu corrent
La composició dels creditors a curt termini, d'acord amb la presentació en el balanç, és la
següent:
CIME 2018. COMPOSICIÓ DEL PASSIU CORRENT (EN MILERS D'EUROS)
Concepte
4003. Creditors pressupostaris ex. corrent. Altres deutes
4133. Creditors per op. pendents d'aplicar a pressupost. Altres deutes.
520. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit
523.Proveïdors d'immobilitzat a curt termini.
527. Interessos a curt termini de deutes amb entitats de crèdit
529. Altres deutes
560. Fiances rebudes a curt termini
561. Dipòsits rebuts a curt termini
Total deutes a curt termini
4000. Creditors pressupostaris ex. corrent. Operacions de gestió
4001. Creditors pressupostaris. Atres comptes per pagar
4010. Creditors pressupostaris ex.tancats. Operacions de gestió
4100. Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.
411. Creditors no pressupostaris. Creditors per despeses meritades
4130. Creditors per op. pendents d'aplicar a pressupost: Operacions de gestió
4140. Ens públics creditors per recaptació de recursos
4180. Creditors per devolució d'ingressos
419. Altres creditors no pressupostaris
47. Administracions públiques
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2018
1.200
0
1.663
0
1
3.087
27
277
6.255
17.026
1.940
12
1
6.387
1.809
19
0
1
-63

2017
1.055
249
1.778
0
0
3.228
21
300
6.631
7.744
2.114
0
1
9.539
636
19
0
2
491
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CIME 2018. COMPOSICIÓ DEL PASSIU CORRENT (EN MILERS D'EUROS)
Concepte

2018

554. Cobraments pendents d'aplicació
Total creditors i altres comptes per pagar a curt termini
TOTAL

21
27.154
33.409

2017
406
20.952
27.583

Els creditors pressupostaris no financers de la liquidació del pressupost es corresponen
amb les rúbriques següents:
CIME 2018. CREDITORS PRESSUPOSTARIS (EN MILERS D'EUROS)
Concepte
4000. Creditors pressupostaris ex. corrent. Operacions de gestió
4010. Creditors pressupostaris ex. tancats. Operacions de gestió
4001. Creditors pressupostaris. Atres comptes per pagar
4003. Altres Deutes a curt Termini. Pressupost de despesa corrent
TOTAL

2018
17.026
1.940
12
1.200
20.179

2017
7.744
2.114
0
1.055
10.913

L'augment dels saldos per pagar per operacions de gestió de l'exercici corrent en 9.282 milers
d'euros, es deu, principalment, a les transferències de capital per un import de 5.868 i de 1.710
milers d'euros, efectuades durant el mes de desembre de 2018, als Ajuntaments de Menorca,
per a l'execució de les IFS 2016, i al CREM per les IFS 2017, respectivament.
L'evolució i l'antiguitat del saldo dels creditors pressupostaris no financers són les següents:
Any
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

CIME 2018. CREDITORS PRESSUPOSTARIS NO FINANCERS (EN MILERS D'EUROS)
Augments
Disminucions
Saldo net
Prescripcions
Pagaments
3
0
0
3
0
0
724
0
0
724
0
721
1.387
0
0
1.387
0
1.100
8.799
0
0
8.799
0
7.152
0
83.843
0
83.843
0
65.605
10.913
83.843
0
94.756
0
74.578

Saldo inicial

Saldo final

3
3
287
1.647
18.238
20.179

La composició i els moviments de l'exercici dels creditors no pressupostaris figuren en el
quadre següent:
CIME 2018. SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS (EN MILERS D'EUROS)
Núm.
Descripció
Saldo inicial
Càrrecs
Abonaments
compte
Creditors per IVA
410
1
14
14
Creditors no pressupostaris despeses meritades
411
9.539
3.547
395
Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost
413
885
24
948
Ens públics creditors per recaptació de recursos
414
19
32
32
Altres creditors no pressupostaris
419
2
133
132
Hisenda pública, creditora per IVA
4750
2
12
10
Hisenda pública, creditora per retencions IRPF
4751
331
2.696
2.698
Embargaments de nòmina
4759
0
14
19
Retencions Seguretat Social
476
157
6.105
5.546
IVA repercutit (facturat)
477
0
16
16
Ingressos pendents d'aplicació
554
406
930
545
Fiances rebudes a curt termini
560
21
3
9
Dipòsits rebuts a curts termini
561
300
31
8
TOTAL
11.663
13.557
10.372

Saldo final
1
6.387
1.809
19
1
0
333
5
-402
0
21
27
277
8.478

Al tancament de l'exercici 2018, els comptes «411. Creditors per despeses meritades» i «413.
Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost» presenten un saldo de 6.387 milers
d'euros (9.539 milers d'euros en 2017) i de 1.809 milers d'euros (885 milers d'euros en 2017),
respectivament.
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La disminució que s'observa en els passius per despeses meritades deriva, principalment, de la
liquidació durant el 2018 dels procediments judicials amb interlocutòria dictada durant el 2017
referits a les obligacions per l'import pendent d'abonar del capital principal, fixat com a preu just,
per les expropiacions dels terrenys de s'Enclusa, per un import de 635 milers d'euros, i de les
finques per a la realització del projecte de la variant de Ferreries, per un import de 656 milers
d'euros, així com dels interessos de demora, estimats en un total de 383 milers d'euros.
Es manté la provisió per a la indemnització de 5.992 milers d'euros a favor de la societat
Princesa Son Bou, SL, atès el pagament durant el 2019.
Quant al saldo negatiu del compte de retencions en concepte de seguretat social, cal indicar
que indica el pagament efectiu en termini de la quota corresponent al mes de novembre 2018,
tot i que la provisió de la despesa s'inclou, a l'igual que la del mes de desembre, en el compte
«413. Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost», per un total de 869 milers
d'euros. La manca de comptabilització de la despesa pressupostària de novembre (449 milers
d'euros) té la causa en la indisponibilitat de crèdits de despesa per un import de 2.320 milers
d'euros, ordenada pel MINHAP, com a conseqüència de l'incompliment de la regla de despesa
a l'exercici 2017 (apartat II.2.B. Regla de despesa d'aquest Informe).
En l'àrea de creditors a curt termini, s'han circularitzat 19 creditors per un total de 12.689 milers
d'euros, que inclou els saldos dels comptes 411 i 413. No s'ha rebut confirmació de 4 dels 19
creditors circularitzats, que representen un import conjunt de 5.347 milers d'euros i el 42,1 %
del saldo total circularitzat, per la qual cosa l'SCIB ha aplicat procediments de revisió
alternatius.

Incidències
Les indemnitzacions per expropiacions de terrenys de les quals es desconeix alguna dada per
fer el pagament efectiu o hi intervé alguna circumstància sobrevinguda, com són els
embargaments judicials, es traspassen del compte «400. Creditors per obligacions
reconegudes, pressupost de despesa corrent» al compte «561. Dipòsits rebuts a curt termini».
Aquests traspassos no són necessaris, atès que no reflecteixen la realitat patrimonial ni
compleixen la definició del compte «561. Dipòsits rebuts a curt termini» de la INCL. El saldo
acumulat per aquests conceptes és de 277 milers d'euros.
Durant l'exercici 2018, el Consell ha aprovat expedients de reconeixement extrajudicial de
crèdit, per un import de 321 milers d'euros. El motiu més significatiu en aquests expedients ha
estat el cost dels treballs i de la conservació de les carreteres corresponent al darrer trimestre
de 2017 i el primer trimestre de 2018, per un total de 221 milers d'euros, com a conseqüència
del venciment del contracte i de la seva pròrroga extraordinària mentre finalitzava l'adjudicació
del nou contracte. Durant el 2019 s'han reconegut, mitjançant REC, obligacions meritades en
anys anteriors per un total de 46 milers d'euros. El reconeixement extrajudicial d'un crèdit no en
suposa la validació o l'esmena, ja que l'acte continua essent nul de ple dret, ni implica deixar
sense efecte les possibles responsabilitats que hi pugui haver.
En el capítol 4 del pressupost de 2019 consten obligacions reconegudes netes, per un import
de 1.138 milers d'euros, que, en funció del seu objecte, corresponen a despeses de 2018 i que,
a la data de tancament de l'exercici fiscalitzat, no figuren en el compte «411. Creditors no
pressupostaris. Creditors per despeses meritades». Entre els conceptes més significatius, cal
destacar el Pla de prestacions socials bàsiques de 2018, per un import de 556 milers d'euros.
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Els resultats dels procediments d'auditoria aplicats a la revisió de la circularització de creditors,
han posat de manifest l'existència de passius meritats el 2018 i no reconeguts o aprovisionats
pel Consell, per un total de 1.872 milers d'euros. No consten els motius pels quals les factures i
les subvencions concedides no figuren comptabilitzades al tancament de l'exercici i, en
conseqüència, l'SCIB entén que el Consell Insular hauria de registrar una provisió per cobrir
aquest risc.

RECOMANACIONS
Actualitzar i adaptar el registre de firmes autoritzades per disposar de fons dels comptes
bancaris a disposició del Consell.
Comptabilitzar, al tancament de l'exercici, en els comptes «411. Creditors per despeses
meritades» i «413. Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost», totes les
despeses realitzades, els béns o els serveis rebuts durant l'exercici, que, per diverses
circumstàncies, no s'han pogut aplicar al pressupost.
Reconèixer i comptabilitzar els compromisos de despesa futurs que el Consell preveu
destinar a l'amortització de l'endeutament consorcial derivat de la construcció del
Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó i l'ampliació del Pavelló Esportiu de Ciutadella.
Així mateix, aprovar els expedients de despesa pluriennal a favor d'aquests consorcis i
clarificar els saldos amb el de Ciutadella.
Dur a terme l'anàlisi i la conciliació de la comptabiitat i l'inventari de béns i drets del
Consell, i calcular l'amortització dels béns d'immobilitzat registrats en funció de la seva
vida útil i d'acord amb la seva naturalesa.
Calcular la vida útil d'aquests béns en funció de l'ús que el Consell n'espera fer, el
deteriorament natural esperat i l'obsolescència tècnica, entre altres aspectes.
Avaluar, al tancament de l'exercici, si hi ha indicis de deteriorament d'algun element
d'immobilitzat i, si escau, estimar-ne l'import recuperable, i efectuar les correccions
valoratives que siguin procedents.
Registrar comptablement en l'epígraf «Immobilitzat en curs i bestretes» de l'immobilitzat
material els imports que corresponen a obres, béns o serveis rebuts que, al tancament
de l'exercici, no es troben en condicions d'ús.
Calcular la provisió per a deteriorament dels saldos per cobrar en funció de la
probabilitat del cobrament futur.
Realitzar conciliacions periòdiques de saldos pendents i del volum d'operacions amb el
principals creditors del Consell Insular, a fi d'evitar possibles passius i millorar la gestió
de pagaments.

4. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
El compte del resultat econòmic patrimonial de l'exercici 2018 és el següent:
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CIME 2018. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL (EN MILERS D’EUROS)
2018
2017
Diferència
1. Ingressos tributaris i urbanístics
4.745
4.318
427
2. Transferències i subvencions rebudes
70.957
64.387
6.570
3. Vendes i prestacions de serveis
95
116
-20
4. Var. exist. prod. acab. i en curs de fab. i deterior. de valor
-2.721
0
-2.721
6. Altres ingressos de gestió ordinària
761
564
197
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA
73.837
69.385
4.452
8. Despeses de personal
-21.690
-20.055
-1.635
9. Transferències i subvencions concedides
-31.314
-21.465
-9.849
10. Aprovisionaments
-1.091
-71
-1.021
11. Altres despeses de gestió ordinària
-12.187
-11.882
-305
12. Amortització de l'immobilitzat
-5.781
-5.402
-380
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA
-72.064
-58.875
-13.189
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)
1.773
10.510
-8.737
13. Deterior. valor i rtats. alien. de l'immob. no fin. i actius estat vda.
0
0
0
14. Altres partides no ordinàries
199
-5.878
6.077
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)
1.972
4.632
-2.660
15. Ingressos financers
31
44
-13
16. Despeses financeres
-509
-1.070
560
20. Deterior. de valor, baixes i alien. d'actius i passius fin.
46
-846
892
III. Resultat de les op. fin. (15+16+17+18+19+20+21)
-433
-1.872
1.439
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)
1.539
2.760
-1.221

% diferència
9,9%
10,2%
-17,7%
0,0%
34,9%
6,4%
8,2%
45,9%
1443,7%
2,6%
7,0%
22,4%
-83,1%
0,0%
-103,4%
-57,4%
-30,0%
-52,4%
-105,4%
-76,9%
-44,2%

Les principals variacions registrades en el compte de resultat econòmic patrimonial de l'exercici
2018 respecte a l'exercici 2017 es comenten a continuació:
Durant l'exercici 2018, s'ha produït un augment dels ingressos de gestió ordinària, que obeeix
principalment al notable increment de les transferències i les subvencions rebudes, atès
l'augment registrat, principalment, en els fons provinents de la CAIB, per un import de 6.396
milers d'euros. D'aquests, cal destacar l'increment de les transferències rebudes de la CAIB,
per un import de 3.791 milers d'euros, per aplicació de la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema
de finançament definitiu dels consells insulars, les transferències del Decret 7/2018 de traspàs
de les funcions i els serveis en matèria de promoció turística per un import de 720 milers
d'euros i la subvenció de 300 milers d'euros pel rellençament de la cultura talaiòtica. Tot i que
no hauria d'haver suposat un impacte en el resultat de l'exercici corrent, la disminució dels
ingressos ordinàris en 2.721 milers d'euros es deu a la regularització comptable dels actius
lliurats a l'Ajuntament d'Alaior a l'any 2015, segons s'esmenta en l'apartat II.3.A.3. Actius
construïts per a altres entitats anterior.
L'increment de les despeses de gestió ordinària s'explica, principalment, per l'augment de les
transferències i les subvencions concedides (9.849 milers d'euros); concretament, les trameses
als ajuntaments per a l'execució de les IFS 2016, 5.868 milers d'euros, i al CRSU per a
l'execució d'IFS 2017 i altres inversions, 1.947 milers d'euros.
Pel que fa a la despesa de personal, cal esmentar que el Consell disposa d'un catàleg de llocs
de feina aprovat l'any 1999, tot i que, amb posterioritat, se n'han dut a terme revisions (en
alguns casos de forma individualitzada). La figura dels catàlegs de treball es va introduir amb
l'article 23 de la Llei de pressupostos de l'Estat per a l'any 1986, i són una versió reduïda de la
relació de llocs de treball (RLT). En els articles 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local i 74 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, d'aprovació del text refós de
la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, s'obliga les corporacions locals a formar la relació
de llocs de treball (RLT). L'11 de desembre de 2017, es va signar un contracte de serveis per
elaborar la RLT del personal al servei del Consell i la proposta d'optimització del seu model
organitzatiu, amb un termini d'execució d'11 mesos. Tot i el lliurament de documentació relativa
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al treballs realitzats per l'adjudicatari, al final de 2018 i durant l'exercici 2019, d'acord amb la
informació rebuda del Consell, l'execució del contracte no s'ha dut a terme de manera
plenament satisfactòria per a l'Administració.
Atès que que Consell no ha disposat d'una RLT durant l'exercici 2018, ha facilitat a l'SCIB un
detall de la plantilla pressupostària de l'exercici 2018 del seu personal.
El Ple extraordinari del Consell de 21 de desembre de 2018 va aprovar l'increment addicional
del 0,3 % de la massa salarial de 2017, previst en la Llei de pressupostos generals de l'Estat
per a 2018, i destinar-lo a la millora del complement de productivitat del quart trimestre de
2018. Aquest augment s'ha liquidat amb la nòmina del mes de febrer de 2019 i ha suposat una
major despesa per 39 milers d'euros.
La variació de l'epígraf «Altres partides no ordinàries», per un import de 6.077 milers d'euros,
respon, principalment, a la comptabilització a 2017 de la sentència 14/2003 del TSJIB a favor
de l'entitat Princesa Son Bou, SL, per un import total de 5.992 milers d'euros.
La conciliació entre el resultat pressupostari i el resultat econòmic patrimonial és la següent:
CIME 2018. CONCILIACIÓ RESULTAT PRESSUPOSTARI / PATRIMONIAL (EN MILERS D'EUROS)
Resultat pressupostari de l'exercici (drets reconeguts – obligacions reconegudes)
- Drets reconeguts capítol 6
- Drets reconeguts capítol 8
+ Obligacions reconegudes capítol 6
+ Obligacions reconegudes capítol 8
+ Obligacions reconegudes capítol 9
- Despeses extraordinàries
- Dotacions per a amortitzacions de l'immobilitzat
- Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda
- Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor
- Efecte net deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers
+/- Regularització d'interessos diferits
- Transferències i subvencions rebudes imputades a patrimoni
+ Imputació de transferències i subvencions al resultat de l'exercici
- Inversions pressupostàries considerades despesa corrent
+ Reintegraments de l'exercici liquidació definitiva de la participació en el tributs de l'Estat de 2008-2014
+ Liquidació positiva de la participació en tributs de l'Estat de 2016
+ Reintegrament d'ingressos d'exercicis anteriors
+ Despeses pendents d'aplicar al pressupost exercici anterior
- Despeses pendents d'aplicar al pressupost exercici actual
- Diferències meritació transferències i subvencions
- Altres diferències temporals
Resultat patrimonial de l'exercici (estalvi)

-6.778
0
-162
13.827
101
4.763
0
-5.781
0
-2.721
46
381
-5.486
4.651
-1.798
450
272
0
1.628
-1.852
-1
-1
1.539

Incidències
El compte del resultat econòmic patrimonial que figura en el Compte general corresponent a
l'exercici 2018 inclou totes les partides del model de la nova INCL encara que no tinguin saldo.
Algunes de les incidències exposades en els diferents apartats d'aquest Informe en relació amb
el balanç de situació afecten i desvirtuen el resultat econòmic patrimonial de l'exercici que es
mostra en els quadres anteriors.
El Consell manté diversos convenis amb la CAIB per a l'execució de prestacions de caràcter
social durant l'exercici 2018, en els quals es disposa que la CAIB n'abonarà el finançament de
la manera següent: un primer pagament, en concepte de bestreta, amb càrrec al pressupost de
55

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

2018, i un segon pagament, amb càrrec al pressupost de 2019, un cop justificades les
actuacions. D'acord amb l'execució pressupostària corresponent a l'exercici 2019, el CIME ha
reconegut drets en aquest exercici que financen despeses corresponents a projectes executats
durant el 2018, els quals, al tancament de l'exercici, estan totalment executats i dels quals el
Consell considera que es compleixen les condicions associades al gaudi i no hi ha dubtes
raonables sobre la percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària. Aquests imports i
conceptes són els següents: 471 milers d'euros del conveni per a la prestació de serveis socials
comunitaris, 73 milers d'euros de la gestió de la renda mínima d'inserció i 38 milers d'euros dels
programes d'inserció laboral de la renda mínima d'inserció. Conforme a la norma de
reconeixement i valoració núm. 18 del PGCP adaptat a les entitats locals, els ingressos per
subvencions rebuts es registren quan s'han complert les condicions associades al seu gaudi i
no hi ha dubtes raonables sobre la seva percepció, sense perjudici de la imputació
pressupostària. Atès que aquesta informació es coneixia en el moment de tancar el Compte
general, aquests ingressos, per un import total de 582 milers d'euros, s'haurien d'haver registrat
comptablement.
L'art. 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, obliga les
corporacions locals a formar la relació de llocs de treball (RLT) en els termes que estableix la
legislació bàsica de l'Estat sobre funció pública (RDL 5/2015 de 30 d'octubre, d'aprovació del
Text Refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic) i el Consell Insular no disposa d'una
RLT al tancament de l'exercici 2018.
El Consell no ha constituït cap provisió per a les despeses de personal corresponents a pagues
extres meritades i no vençudes a 31 de desembre de 2018, per un import aproximat de 55
milers d'euros (127 milers d'euros, l'any 2017). Tampoc s'ha aprovisionat l'import abonat al
febrer de 2019 en concepte del 0,3 % previst en la Llei de pressupostos generals de l'Estat per
a 2018 per un total de 39 milers d'euros.
El personal funcionari i laboral del Consell percep un complement de productivitat, segons
l'Acord del Ple del Consell de 18 de març de 2013, que va ser prorrogat fins a 31 de desembre
de 2019 mitjançant l'Acord del Ple de dia 21 de desembre de 2015. Aquest complement
retribueix circumstàncies objectives relacionades amb el desenvolupament del lloc de treball i
els objectius assignats, per la qual cosa hi ha establert un sistema, no individual, d'indicadors.
Malgrat això, no es pot garantir que el citat complement es destini a retribuir el rendiment
especial, l'activitat extraordinària, i l'interès i la iniciativa amb què el funcionari du a terme la
feina, tal com indica el Reial decret 861/1986, de 25 abril, pel qual s'estableix el règim de les
retribucions dels funcionaris de l'Administració local. A més, en la nota d'objecció núm. 2015/14,
de 16 de desembre de 2015, la Intervenció del Consell informa que no pot fiscalitzar de
conformitat la Proposta d'aprovació del programa de productivitat per a l'any 2016/2019, perquè
no queda garantit el compliment de l'art. 5.2 del dit RD 861/1986. El total executat en 2018 en
concepte de productivitat ha ascendit aproximadament a 1.115 milers d'euros.
Dels procediments d'auditoria que s'han dut a terme sobre 10 rebuts de nòmina del mes
d'octubre, seleccionats a l'atzar, s'han detectat les incidències següents:
−

En 2 de les 10 nòmines seleccionades (3 en 2017) consta un complement personal
transitori que es percep amb la finalitat de compensar els treballadors per les
disminucions en el total de les retribucions anuals derivades, entre altres motius, per les
baixes de valor per homologacions de categories, transferències de competències,
canvis en el catàleg de lloc de treball o per deixar d'exercir temporalment funcions de
responsabilitat. Aquests complements, tot i ser de naturalesa transitòria, es perceben,
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en alguns dels casos, desde l'any 1998 i no han estat absorbits per millores retributives
posteriors. Segons es desprèn de la plantilla pressupostària de personal de 2018, són
51 el nombre dels treballadors que reben aquest complement, amb una previssió de
despesa de 83 milers d'euros.
−

Segons figura en els rebuts de nòmina, el complement específic associat al lloc de
feina es determina per un sistema de puntuació per factors, que assigna un preu unitari
a cada punt. El Servei de Gestió de Persones del Consell ha comunicat que el valor del
punt, per les nòmines revisades de 2018, ascendeix a 12,82 euros per al grup AP (grup
E) i de 12,31 euros per a la resta de grups; això no obstant no ha facilitat l'aprovació o
l'autorització de l'aplicació d'aquest valor. A més, quant als punts per perillositat que
s'afegeixen a determinats llocs de treball, el Consell informa que no consten en cap
acord aprovat i que s'assignen per analogia als llocs de treball no catalogats. El Consell
no ha facilitat a l'SCIB el catàleg de llocs de feina, ni la informació necessària i suficient
que permeti verificar la idoneïtat dels punts que s'atorguen per determinar l'import del
complement específic associat a cada lloc de feina, i el seu valor actual en 2018.
D'acord amb la informació que ha facilitat el Consell, la quantia global abonada en
concepte de complement específic per a l'any 2018 suma un total de 3.162 milers
d'euros.

−

En una nòmina no quadra l'import percebut en concepte de prorrateig de la paga extra
amb els imports que li corresponen segons el contracte temporal. Quant a un altre
treballador, no consta, en el rebut de nòmina revisat, la percepció d'un trienni al qual té
dret en funció de la seva antiguitat.

−

El complement «Nits inferior a 8», que perceben determinats treballadors, s'aprova per
Acord de modificació parcial dels criteris generals per a l'elaboració del catàleg de llocs
de treball del Consell, de 29 de juny de 2006, en el qual s'estipula una puntuació d'1,04
punts per nit en cas de treballar d'1 a 8 nits al mes, i de 0,7 punts a partir de les 9 nits
treballades al mes. El preu unitari abonat per aquest concepte, per un valor de 12,48
euros/nit, no es correspon amb el que resultaria d'aplicar el preu per punt comunicat pel
Servei de Gestió de Persones aplicable a 2018.

−

Dos dels treballadors seleccionats han percebut una compensació en concepte de
treball en dia festiu. Atès que el preu aplicat no es correspon amb l'aprovat a l'Acord de
2006 esmentat al paràgraf anterior, no s'ha obtingut cap explicació sobre el valor unitari
aplicat per aquest concepte; tampoc consta el dret a la seva percepció d'un dels
treballadors seleccionats.

−

El Consell no ha facilitat l'aprovació dels imports de les ajudes socials i altres
retribucions que perceben els treballadors corresponents a l'exercici 2018, entre les
quals cal destacar les següents: «Dietes», «Transport» i «Prestacions socials». Atès
que el Consell no ha facilitat l'Acord en matèria d'ajudes socials entre la institució i el
personal o, si escau, la justificació de l'aprovació de la seva percepció, l'SCIB no ha
pogut avaluar la idoneïtat de les ajudes abonades a 3 dels treballadors seleccionats.

−

En 6 treballadors dels 10 seleccionats per dur a terme el test de nòmines s'han
constatat diferències entre la retenció de l'IRPF que aplica el Consell i l'import obtingut
en el recàlcul que ha efectuat l'SCIB, sense que el Consell hagi facilitat una justificació
a la obtenció de les dites diferències.
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−

En 6 dels 10 rebuts de nòmina analitzats no s'ha pogut justificar l'import de la base de
cotització a la Seguretat Social.

RECOMANACIONS
Realitzar les anotacions comptables pertinents a fi de corregir les incidències exposades
per garantir la fiabilitat de la informació i la representativitat dels comptes.
Elaborar la relació de llocs de treball (RLT) a fi de disposar d'un instrument
d'organització administrativa i donar compliment a la normativa aplicable.

5. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
Els quadres de l'estat de canvis en el patrimoni net que ha presentat el Consell Insular són els
següents:
CIME 2018. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (EN MILERS D'EUROS)
II.Patrimoni
IV.Subvencions
I.Patrimoni
generat
rebudes
TOTAL
PATRIMONI NET A FINAL DE L'EXERCICI 2017
41.309
46.427
4.098 91.835
AJUSTS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIONS D'ERRORS
0
622
0
622
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI 2018
41.309
47.049
4.098 92.456
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2018
0
1.102
806 1.908
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici
0
1.539
806 2.345
2. Altres variacions de patrimoni net
0
-437
0
-437
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018
41.309
48.151
4.905 94.365
CIME 2018. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (EN MILERS D'EUROS)
I. Resultat econòmic patrimonial
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net
4. Subvencions rebudes
III. Transferències el compte del resultat econòmic patrimonial
4. Subvencions rebudes
IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)

2018
1.539

2017
2.760

5.486

4.260

-4.680
2.345

-4.933
2.087

La variació del patrimoni net respecte de l'exercici anterior respon als ajusts per canvis de
criteris comptables i correccions d'errors, sobretot per l'anul·lació del saldo del compte «413.
Creditors per obligacions pendents d'imputar a pressupost» a 31 de desembre de 2017, per un
import de 636 milers d'euros. D'altra banda, s'han registrat variacions en l'epígraf «Altres
variacions de patrimoni net» de l'estat total de canvis en el patrimoni net pel resultat net
(estalvi) de l'exercici 2018, per un import de 1.539 milers d'euros, i una minoració, per un import
de 437 milers d'euros, principalment per l'anul·lació del saldo per cobrar d'un expedient
sancionador (sentència 287 de 05/06/2018) per un import de 378 milers d'euros, la provissió
constituïda del qual, 94 milers d'euros, no ha format part de la dita regularització comptable.
La composició del patrimoni net, segons les dades del balanç de situació, i la seva evolució
durant 2018, són les següents:
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CIME 2018. EVOLUCIÓ I COMPOSICIÓ DEL PATRIMONI (EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTES
saldos a 31/12/2017 Altes
Modif.per trans./ trasp.
Patrimoni
41.309
Resultats d'exercicis anteriors
43.667
622
2.760
Resultats de l'exercici
2.760 1.539
-2.760
Subvencions rebudes pendents d'imputar a resultats
4.098 5.486
-4.680
TOTAL
91.835 7.648
-4.680

Baixes saldos a 31/12/2018
41.309
-437
46.612
1.539
4.905
-437
94.365

El total d'ingressos reconeguts directament en el patrimoni net, 5.486 milers d'euros, correspon
a les transferències i les subvenciones rebudes durant el 2018; d'aquestes, 4.783 milers
d'euros corresponen a transferències rebudes de la CAIB, principalment pels convenis signats
per a per a la gestió de la renda mínima d'inserció i per al pla de prestacions socials bàsiques,
per uns imports de 518 i de 1.122 milers d'euros, respectivament, i per a la realització
d'inversions, 954 milers d'euros.
A 31 de desembre de 2018, de l'import pendent d'imputar a resultats (4.905 milers d'euros) per
les subvencions de capital, 2.803 milers d'euros corresponen al finançament rebut de la CAIB
en exercicis anteriors per finançar la xarxa de fibra òptica, en el marc dels convenis per les
anomenades «inversions estatutàries». Tal com s'indica en l'apartat II.3.A.1 Immobilitzat no
financer d'aquest Informe, part de les dites inversions figuren en l'immobilitzat material en curs
i no són objecte d'amortització.

Incidències
Per ajustar les despeses registrades en el compte «413. Despeses pendents d'aplicar al
pressupost» de l'exercici anterior, el CIME segueix el procediment següent: quan s'imputa la
despesa al pressupost corrent, aquesta es registra, en aplicació de la taula d'equivalència, en el
compte del resultat econòmic patrimonial i s'ajusta l'import que figura en el compte 413
mitjançant un càrrec, amb signe negatiu, en el compte «1200. Patrimoni generat», en lloc
d'efectuar un càrrec en negatiu en el compte de la comptabilitat patrimonial on ha estat
imputada la despesa. En conseqüència, aquesta despesa figura novament en el compte del
resultat econòmic patrimonial, quan ja s'hi havia carregat dins l'exercici anterior. A fi de corregir
aquest efecte, el compte «1200. Patrimoni generat» s'hauria de disminuir en 636 milers d'euros
i el resultat de l'exercici s'hauria d'augmentar per aquest mateix import. Aquest fet altera la
presentació del compte de resultats de l'exercici, les partides de despesa del qual excedeixen
en 636 milers d'euros.
El 28 de desembre de 2016, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de
Menorca varen signar un nou conveni de col·laboració en el marc de les anomenades
«inversions estatutàries», a fi de construir una xarxa de fibra òptica a l'Illa de Menorca per a
serveis d'autoprestació, per un import de 7.000 euros. El dit conveni va substituir l'anterior, de
22 d'abril de 2010, atès que l'Estat i la CAIB varen aprovar, el 30 de desembre de 2015, una
addenda modificativa del conveni originari (de 21 de desembre de 2009), que allargava el
període d'execució de les actuacions fins al 31 de desembre de 2018 i el període de justificació
fins a 31 de desembre de 2019. De l'aportació de 7.000 milers d'euros de la CAIB prevista en el
Conveni de 22 d'abril de 2010, el Consell havia justificat actuacions per un total de 5.306 milers
d'euros, dels quals estan classificats com a immobilitzat material en curs aproximadament
4.680 milers d'euros. Les aportacions rebudes de la CAIB pel finançament de les dites
actuacions executades, per un total de 5.306 milers d'euros, es presenten minorades en 2.503
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milers d'euros en l'epígraf «Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats» del
patrimoni net del balanç, per haver imputat a ingressos de l'exercici un total de 765 milers
d'euros i a «Resultats d'exercicis anteriors» un total de 1.738 milers d'euros. Atès que, al
tancament de l'exercici 2018, no consta que s'hagi iniciat l'amortització d'aquestes actuacions,
la imputació a ingressos de l'exercici i d'exercicis anteriors, respecte de les aportacions rebudes
de la CAIB, no és conforme a la norma de reconeixement i valoració núm. 18 «Transferències i
subvencions», inclosa en la segona part del Pla general de comptabilitat pública adaptat a
l'Administració local. D'acord amb la dita norma, la imputació a resultats de l'exercici s'hauria
d'efectuar en proporció a la vida útil dels béns finançats, una vegada aquests es trobin en
condicions de funcionament.

6. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
L'estat de fluxos d'efectiu corresponent a l'exercici 2018 és el següent:
CIME 2018. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 2018 (EN MILERS D'EUROS)
I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ
A. Cobraments
1. Ingressos tributaris i urbanístics
2. Transferencies i subvencions rebudes
3. Vendes i prestacions de serveis
5. Interessos i dividends cobrats
6. Altres cobraments
B. Pagaments
7. Despeses de personal
8. Transferencies i subvencions concedides
10. Altres despeses de gestió
12. Interessos pagats
13. Altres pagaments
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)
II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
C. Cobraments
1. Venda d'inversions reals
2. Venda d'actius financers
D. Pagaments
5. Compra d'inversions reals
6. Compra d'actius financers
Fluxos nets de efectiu per activitats d'inversió (+C-D)
III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:
7. Préstecs rebuts
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ
I. Cobraments pendents d'aplicació
J. Pagaments pendents d'aplicació
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU ( I + II + III + IV + V)
Efectiu i actius liquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici
Efectiu i actius liquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici
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2018

2017

85.268
2.993
71.048
2.331
317
8.580
65.191
20.821
23.558
10.774
898
9.141
20.077

76.242
1.693
64.059
2.142
288
8.060
56.688
19.649
18.747
9.759
684
7.849
19.554

151
8
143
13.550
13.461
89
-13.399

163
0
163
5.905
5.741
164
-5.742

4.977
4.977
-4.977

9.207
9.207
-9.207

2.883
3.277
-394
1.306
38.454
39.760

5.863
5.955
-92
4.513
33.940
38.454
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Incidències
Les vendes i les prestacions de serveis que figuren sota l'agrupació «Fluxos d'efectiu de les
activitats de gestió», per un import de 1.448 milers d'euros, s'han ingressat en concepte de
taxes, per la qual cosa s'haurien d'haver classificat com «1. Ingressos tributaris i urbanístics».
Els imports que el Consell registra en l'estat de fluxos d'efectiu com a cobraments i pagaments
pendents d'aplicació corresponen a la suma dels acumulats del deure i de l'haver dels comptes
«5540. Cobraments pendents d'aplicació» i «5550. Pagaments pendents d'aplicació». El
registre que ha realitzat el Consell no és correcte, atès que inclou la totalitat dels moviments
que han passat per aquests comptes sense considerar que, un cop aplicats, ja figuren com a
cobraments o pagaments en l'apartat corresponent de l'estat de fluxos d'efectiu. Per tant, els
fluxos de cobraments i pagaments estan duplicats, per un import de 2.498 i 3.286 milers
d'euros, respectivament.
En els apartats «Altres cobraments» i «Altres pagaments» de l'estat de fluxos d'efectiu, sota
l'agrupació «Fluxos d'efectiu de les activitats de gestió», figuren operacions de cobrament i
pagament derivades del tractament extrapressupostari de les operacions següents, que no hi
haurien de figurar: embargaments (132 milers d'euros), descomptes de la nòmina i Seguretat
Social (8.846 i 8.270 milers d'euros en concepte d'altres pagaments i altres cobraments,
respectivament), liquidacions d'IVA (26 milers d'euros) i pagaments per justificar de bestretes
de caixa fixa (44 milers d'euros).

7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
A.

PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS

El pressupost general inicial per a l'exercici 2018 presenta el detall següent:
CIME 2018. PRESSUPOST GENERAL (EN MILERS EUROS)
DESCRIPCIÓ
Administració general
Organismes autònoms
Institut Menorquí d'Estudis
Consell Econòmic i Social de Menorca
Empresa publica
Institut de la Jovntut de Menorca
Consorcis
Consorci de Residus i Energia de Menorca
C. Protecció de la Legalitat Urbanística al Sòl Rústic de l'Illa de Menorca
C. Sociosanitari de Menorca
Suma del pressupost
Ajustaments consolidació
Pressupost consolidat

IMPORT
DESPESES
INGRESSOS
92.989
92.989
730
730
709
709
21
21
718
718
718
718
9.918
10.027
5.713
5.713
379
379
3.826
3.935
104.354
104.463
4.298
4.298
100.056
100.165

El 16 de gener de 2018 es considera aprovat definitivament el pressupost de l'exercici 2018, un
cop transcorregut el termini de quinze dies sense reclamacions, des de la publicació de
l'aprovació provisional. L'aprovació definitiva es va publicar en el BOIB el 18 de gener de 2018,
per la qual cosa el pressupost de 2017 va ser prorrogat de forma automàtica fins a l'entrada en
vigor del nou pressupost (article 169 del TRLRHL i article 21 del RD 500/1990).
Pel que fa a l'Administració general, el pressupost inicial i l'escenari pressupostari són els
següents:
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CIME 2018. PRESSUPOST INICIAL (EN MILERS D'EUROS)
2018
INGRESSOS
IMPORT
1.155
1.668
2.517
62.442
165
67.947
0
24.766
24.766
275
0
275
92.989

1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
Operacions corrents
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres
TOTAL INGRESSOS
DESPESES
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència
Operacions corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres
TOTAL DESPESES

21.413
13.127
707
20.684
300
56.231
24.216
7.727
31.943
275
4.540
4.815
92.989

%

1,2%
1,8%
2,7%
67,2%
0,2%
73,1%
0,0%
26,6%
26,6%
0,3%
0,0%
0,3%
100,0%
23,0%
14,1%
0,8%
22,2%
0,3%
60,5%
26,0%
8,3%
34,4%
0,3%
4,9%
5,2%
100,0%

2017
IMPORT

1.067
1.707
1.724
58.900
243
63.640
1.046
19.639
20.684
275
0
275
84.599
20.029
11.274
613
19.441
500
51.858
19.966
7.153
27.118
275
5.348
5.623
84.599

El pressupost del CIME presenta una previsió d'ingressos i despeses per un import de 92.989
milers d'euros, cosa que suposa un increment del 9,9 % respecte de l'any 2017.
En les previsions inicials d'ingressos destaca l'increment del capítol 4. «Transferències
corrents» i del capítol 7. «Transferències de capital» respecte del que es va preveure en
l'exercici anterior, per un import de 3.543 milers d'euros (6,0 %) i 5.128 milers d'euros (26,1 %),
respectivament. L'increment d'ambdós capítols s'explica, principalment, per l'augment previst
dels fons provinents de la CAIB. El pressupost del CIME per a 2018 no preveu endeutament
bancari per finançar inversions.
Pel que fa al pressupost inicial de despeses, destaca l'increment del capítol 2. «Despeses en
béns corrents i serveis» i del capítol 6, «Inversions reals» respecte del que es va preveure en
l'exercici 2017, per un import de 1.852 milers d'euros (16,4 %) i 4.250 milers d'euros (21,3 %),
respectivament. Pel que fa al capítol 6 cal destacar l'augment derivat del conveni de carreteres
amb l'Estat, així com les actuacions en rehabilitació i realització de plans de millora i de
recuperació del patrimoni històric i arqueològic.
CIME 2018. ESCENARI PRESSUPOSTARI (EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
Ingressos (1)
Operacions corrents (capítols 1-5)
67.947
Operacions de capital (capítols 6 i 7)
24.766
Operacions amb actius financers (capítol 8)
275
Variació neta de passius financers (capítol 9)
0
Total pressupost
92.989

Despeses (2)
56.231
31.943
275
4.540
92.989

(1) - (2)
11.717
-7.176
0
-4.540
0

El saldo positiu que es genera en les operacions corrents (11.717 milers d'euros) és suficient
per cobrir les despeses de passius financers (4.540 milers d'euros). Per tant, l'estalvi
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pressupostari net (operacions corrents d'ingressos menys operacions corrents de despeses
menys amortització de l'endeutament) és positiu (7.176 milers d'euros).
Durant l'exercici 2018, s'han tramitat 10 expedients de modificació de crèdits, que han
incrementat els crèdits inicials en 37.500 milers d'euros (un 40,3 %), cosa que dóna un crèdit
definitiu de 130.489 milers d'euros. Al 2017, les modificacions varen ser de 27.391 milers
d'euros, (un 32,4 %), cosa que va suposar un crèdit definitiu de 111.990 milers d'euros
Per tipologies, les modificacions de crèdit són les següents:
CIME 2018. MODIFICACIONS DE CRÈDIT (EN MILERS D'EUROS)
2018
2017
TIPUS
Import
Nombre modif. (*)
Import
Nombre de modif.
Crèdits extraordinaris
5.992
1
0
0
Suplements de crèdit
7.074
2
12.481
1
Ampliacions de crèdit
0
0
0
0
Crèdits generats per ingressos
1.502
1
194
2
Incorporació de romanents de crèdit
22.932
1
14.716
3
Baixes de crèdit
0
0
0
0
Transferències de crèdit
(+ / -) 1.263
6
(+ / -) 722
2
TOTAL
37.500
11
27.391
8
(*) El nombre de modificacions no coincideix amb el nombre d'expedients, atès que hi ha expedients que inclouen més d'un tipus de modificació.

L'objecte del crèdit extraordinari, expedient núm. 1/2018, és l'execució de la sentència
372/2008, atès el desestiment judicial de 20 de febrer de 2018, segons la qual s'ha d'abonar a
Princesa Son Bou, SL, una indemnització principal més els interessos meritats des de l'agost
de 1999, estimats, respectivament, en 3.360 i 2.632 milers d'euros (en total, 5.992 milers
d'euros); el CIME ha registrat la modificació de crèdit en la partida de capítol 7 «Transferències
de capital a empreses privades» en considerar que l'import del deute, preexistent, es va
destinar a la realització d'inversions immaterials. El finançament per executar la sentència
s'instrumenta amb la concertació d'un nou préstec, sense que el Consell hagi optat per la
prèvia adhesió a algun dels compartiments que integren el Fons de Finançament a Entitats
Locals (RDL 17/2014 de 26 de desembre). D'acord amb l'esmentat en l'apartat II.3.B.2.
Endeutament d'aquest Informe, la dita operació s'ha concertat en el mes de març de 2019.
Del total dels suplements de crèdit, que totalitzen 7.074 milers d'euros, l'expedient núm.
1/2018, per un import de 2.038 milers d'euros, té per objecte la cobertura dels compromisos de
despesa assolits en l'execució dels contractes vinculats al conveni de carreteres amb l’Estat i el
romanent de tresoreria afectat al seu finançament. El suplement de crèdit 2/2018, per un import
de 5.036 milers d'euros, s'ha finançat íntegrament amb el romanent de tresoreria per a
despeses generals i s'ha aplicat, principalment, al compliment de la destinació del superàvit
programat de 2017, 4.183 milers d'euros, i del superàvit no invertit de 2016, 92 milers d'euros.
La generació de crèdit, per un import de 1.052 milers d'euros, s'ha finançat amb nous ingresos
provinents de la CAIB i ha incrementat, en un total de 1.496 milers d'euros, els crèdits per
aportacions a la Fundació Foment del Turisme.
Quant a l'expedient d'incorporació de romanents de crèdit, per un import de 22.932 milers
d'euros, s'ha finançat amb càrrec als romanents de tresoreria, afectat (14.704 milers d'euros) i
general (7.616 milers d'euros), i amb compromisos d'ingrés del conveni de col·laboració amb la
CAIB, relatiu als projectes de fibra òptica (611 milers d'euros). Es destinen, fonamentalment, a
incrementar el programa «45300. Carreteres», en 8.105 milers d'euros, i a transferències a
ajuntaments, en 10.443 milers d'euros.
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El Consell ha tramitat 6 expedients de transferència de crèdit, per un import conjunt de 1.263
milers d'euros, que no afecten cap programa de forma significativa. L'aprovació de l'expedient
11/2018, «Transferència de crèdits final 2018» per un import total de 438 milers d'euros, s'ha
realitzat durant el 2019; el Consell considera que és possible l'aprovació al 2019, atès que el
pressupost no es troba tancat i que la realització dels canvis proposats a l'expedient de
transferència millora la imatge econòmica i financera de la corporació a 31 de desembre de
2018.
El finançament de les modificacions de crèdit es mostra en el quadre següent:
CIME 2018. FINANÇAMENT DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (EN MILERS D'EUROS)
Crèdits
Suplem.
Ampliac.
Crèdits
Incorp.
Transfer.
RECURSOS
Baixes Total
extraord.
crèdit
crèdits
generats
romanent
crèdit
Aportacions públiques
0
0
0
1.502
612
0
0 2.113
Aportacions privades
0
0
0
0
0
0
0
0
Endeutament
5.992
0
0
0
0
0
0 5.992
Crèdits donats de baixa
0
0
0
0
0
0
0
0
Crèdits transferits aplicació
0
0
0
0
0
-1.263
0 -1.263
Crèdits transferits finançament
0
0
0
0
0
1.263
0 1.263
Fons de contingència
0
0
0
0
0
0
0
0
Romanent de tresoreria
0
7.074
0
0
22.320
0
0 29.394
TOTAL
5.992
7.074
0
1.502
22.932
+-1.263
0 37.500

El romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació de 2017 va ser
positiu, per un import de 18.173 milers d'euros, i l'afectat, també positiu per un import de 17.764
milers d'euros. Per al finançament de les modificacions de crèdit, s'han utilitzat 16.742 milers
d'euros del romanent de tresoreria afectat i 12.652 milers d'euros del romanent de tresoreria
per a despeses generals.

Incidències
Tant la formació com l'aprovació definitiva del pressupost del Consell Insular corresponent a
l'exercici 2018 s'han realitzat fora dels terminis establerts en els articles 168 i 169 del TRLRHL.
L'aprovació definitiva del pressupost s'ha publicat en el BOIB núm. 9, de 18 de gener de 2018.
L'annex de les inversions que ha tramès el Consell Insular a l'SCIB no identifica, per a cada un
dels projectes d'inversió, els imports de les anualitats, ni tampoc els anys d'inici i de finalització,
(art. 19 del RD 500/1990).
Per atendre el pagament de la indemnització a favor de la mercantil Princesa Son Bou, SL, s'ha
tramitat l'expedient de crèdit extraordinari núm. 1/2018, finançat mitjançant la concertació d'un
prèstec, per un import de 5.992 milers d'euros, que correspon a la suma del capital principal
(3.359 milers d'euros) més els interessos meritats des de l’agost de 1999 fins al 30 de setembre
de 2018 (2.633 milers d'euros). Conforme als articles 36 del RD 500/1990 i 49.1 del TRLHL, les
modificacions de crèdit es poden finançar amb recursos provinents d'operacions de crèdit a
llarg termini quan es tracta de satisfer despeses d'inversió, cosa que no és en el cas d'una
indemnització per sentència judicial, que té naturalesa de despesa corrent.
L'expedient 11/2018 de transferència de crèdit, per un total de 438 milers d'euros, ha estat
aprovat el mes de febrer de 2019. Aquesta modificació suposa un incompliment de la definició
del pressupost i del seu àmbit temporal, que coincideix amb l’any natural, d’acord amb el que
disposen els articles 162 i 163 del TRLRHL. Conforme a l'art. 92 del RD 500/1990, tots els
crèdits no afectats queden anul·lats el darrer dia de l'exercici pressupostari, per la qual cosa no
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seria possible aquesta modificació. Així, en el moment en què es planteja la modificació de
crèdit ja no és possible realitzar els canvis proposats en haver canviat d'exercici i les factures
ateses s'haurien d'haver comptabilitzat en el #413 «Creditors per operacions pendents d'aplicar
a pressupost».

B.

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

1. Execució d'ingressos
Sobre unes previsions definitives de 130.489 milers d'euros es reconeixen drets per un total
de 77.065 milers d'euros, cosa que suposa un nivell d'execució del 59,1 %, percentatge
similar a l'executat en l'exercici 2017, que va ésser del 59,9 %.
Capítols
Operacions corrents
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
Total operacions corrents
Operacions de capital
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
Total operacions de capital
8. Actius financers
9. Pasius financers
Total operacions financeres
TOTAL

CIME 2018. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS (EN MILERS D'EUROS)
2018
2017
Inicial
Definitu
Drets recon. nets
% total
% executat
Drets recon. nets
1.155
1.668
2.517
62.442
165
67.947
0
0
24.766
24.766
275
0
275
92.989

% total

1.155
1.668
2.517
63.749
165
69.254

1.240
1.536
2.321
64.020
247
69.363

1,6%
2,0%
3,0%
83,1%
0,3%
90,0%

107,4%
92,0%
92,2%
100,4%
149,6%
100,2%

1.216
680
2.028
57.822
280
62.026

1,6%
0,9%
2,6%
75,0%
0,4%
92,4%

0
25.573
25.573
29.669
5.992
35.662
130.489

0
7.540
7.540
162
0
162
77.065

0,0%
9,8%
9,8%
0,2%
0,0%
0,2%
100,0%

0,0%
29,5%
29,5%
0,5%
0,0%
0,5%
59,1%

8
4.910
4.918
168
0
168
67.112

0,0%
6,4%
7,3%
0,2%
0,0%
0,3%
100,0%

Els drets reconeguts en l'exercici 2018 són superiors en un 14,8 % als reconeguts en l'any
anterior, amb un increment de 9.953 milers d'euros, en termes absoluts. Els capítols que
presenten més variació són, d'una part, el capítol 4 «Transferències corrents», que presenta un
increment de 6.198 milers d'euros (un 10,7 %), i, de l'altra, el capítol 7. «Transferències de
capital», en 2.630 milers d'euros (un 53,6%), que s'expliquen per l'augment del fons provinents
de la CAIB.
A 31 de desembre de 2018, el total de deutors pendents de cobrament del pressupost corrent
és de 8.492 milers d'euros (7.009 milers d'euros en 2017). Quant al percentatge de recaptació,
ha estat del 89,0 % al 2018, molt semblant al de l'exercici 2017 (89,6 %).
El finançament, segons la tipologia dels recursos, és el següent:
TIPUS DE RECURSOS
I. RECURSOS PERCEBUTS
a) Procedents de l'Estat
b) Procedents de la Comunitat Autònoma
c) Procedents d'ajuntaments
d) Procedents d'empreses privades/famílies
e) Procedents de l'exterior
II. RECURSOS PROPIS
a) Tributaris
b) Prestació serveis
c) Patrimonials

CIME 2018. FINANÇAMENT (EN MILERS D’EUROS)
2018
2017
Drets recon. nets
%
Drets recon. nets
71.560
92,9%
62.732
12.870
16,7%
12.051
55.950
72,6%
48.039
2.195
2,8%
2.200
476
0,6%
442
69
0,1%
0
5.505
7,1%
4.380
4.257
5,5%
3.375
95
0,1%
116
247
0,3%
280
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%
93,5%
18,0%
71,6%
3,3%
0,7%
0,0%
6,5%
5,0%
0,2%
0,4%

Drets reconeguts nets
Var. 18/17
% Var.
8.828
14,1%
820
6,8%
7.910
16,5%
-5
-0,2%
34
7,7%
69
0,0%
1.125
25,7%
882
26,1%
-20
-17,7%
-33
-11,9%
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TIPUS DE RECURSOS
d) Alienacions d'actius
e) Altres
III. ENDEUTAMENT
TOTAL

CIME 2018. FINANÇAMENT (EN MILERS D’EUROS)
2018
2017
Drets recon. nets
%
Drets recon. nets
0
0,0%
0
907
1,2%
610
0
0,0%
0
77.065 100,0%
67.112

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

Drets reconeguts nets
Var. 18/17
% Var.
0
0,0%
296
48,6%
0
0,0%
9.953
14,8%

Els recursos percebuts amb més pes específic són les transferències procedents de la CAIB i
de l'Estat. Les transferències rebudes de l'Estat, les quals s'han incrementat un 6,8 %
respecte de les rebudes en 2017, han suposat 15.189 milers d'euros (14.459 milers d'euros en
2017) a compte de la participació en els tributs de l'Estat (PIE) de l'exercici 2018 i 272 milers
d'euros per la liquidació definitiva de 2016, i 456 milers d'euros d'altres transferències.
Del total de 15.461 milers d'euros rebuts de la PIE, s'han compensat 722 milers d'euros de les
liquidacións negatives dels exercicis 2008, 2009 i 2013. De l'import resultant, 14.738 milers
d'euros (13.359 milers d'euros en 2017), el Consell ha registrat 2.324 milers d'euros com a
ingressos tributaris en els capítols 1 i 2 del pressupost, per la qual cosa figuren com a recursos
propis en el quadre anterior.
L'import per percebre de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l'Estat de
l'exercici 2016, de 23 de juliol de 2018, 272 milers d'euros, s'ha aplicat íntegrament a reduir el
deute de la liquidació definitiva de l'exercici 2013.
Durant l'exercici 2019 s'ha practicat la liquidació definitiva de la participació en els tributs de
l'Estat de l'exercici 2017 i ha resultat una liquidació per reintegrar de 224 milers d'euros.
De les altres transferències estatals percebudes, 456 milers d'euros, cal destacar-ne la
subvenció per la rehabilitació del jaciment arqueològic Montefí per un import de 199 milers
d'euros, ajut que, durant el 2019, el CIME ha rebutjat i que ha de reintegrar.
Els recursos obtinguts de la CAIB han augmentat respecte de l'exercici anterior en 7.910
milers d'euros. Així, el 2018, el Consell ha reconegut 55.950 milers d'euros per transferències
procedents íntegrament de l'Administració general de la CAIB, de les quals 47.205 milers
d'euros (43.414 milers d'euros en 2017) corresponen al sistema de finançament definitiu del
consells insulars, i la resta, per un import de 8.744 milers d'euros (4.625 milers d'euros en
2017), correspon, principalment, a diversos convenis signats amb la CAIB per satisfer
despeses derivades de l'execució de competències pròpies de la CAIB, com són, entre d'altres,
el pla de prestacions bàsiques, la drogodependència o els serveis socials comunitaris bàsics.
Cal esmentar el traspàs del finançament de les places dependència (Decret 61/2017), 1.436
milers d'euros, i de les funcions i els serveis en matèria de promoció turística (Decret 7/2018),
720 milers d'euros.
Les transferències rebudes per l'aplicació de la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de
finançament definitiu dels consells insulars, sumen un total 46.439 milers d'euros en concepte
de bestretes a compte (42.135 milers d'euros en 2017), dels quals 29.793 milers d'euros
s'integren en el Fons interinsular de finançament de serveis; 5.247 milers d'euros, en el Fons de
compensació interinsular, i la resta, per un import de 11.400 milers d'euros, és per finançar les
competències no homogènies atribuïdes al Consell Insular de Menorca. A més, al dit import
total s'ha d'afegir el resultant de la liquidació definitiva de l'exercici 2016, que s'inclou en els
pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2018 i que ascendeix a 766 milers d'euros.
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El 25 de setembre de 2018, la Direcció General de Pressuposts i Finançament de la CAIB
comunica al Consell Insular de Menorca la liquidació definitiva corresponent a l'exercici 2017, a
favor del Consell Insular, per un import de 2.744 milers d'euros. L'import resultant d'aquesta
liquidació s'inclou en els pressuposts generals de la CAIB de 2019 i és transferit al Consell
Insular dins aquest exercici.
A més, el 14 d'octubre de 2019, la Direcció General de Pressuposts i Finançament de la CAIB
comunica al Consell Insular de Menorca la liquidació definitiva corresponent a l'exercici 2018,
amb un resultat a favor del Consell de 888 milers d'euros. L'import resultant d'aquesta liquidació
s'inclou en el pressupost general de la CAIB de 2020.
Del total de recursos propis, el 5,5 % és de naturalesa tributària, per un import de 4.257 milers
d'euros (3.375 milers d'euros en 2017).
Igual que en l'exercici anterior, en 2018 no hi ha hagut nou endeutament.
El quadre següent mostra la conciliació dels drets que el Consell reconeix respecte de la CAIB
durant l'exercici 2018 i les obligacions que aquesta reconeix respecte del Consell durant el
mateix període.
CIME 2018. CONCILIACIÓ DELS DRETS RECONEGUTS PEL CONSELL AMB LES OBLIGACIONS RECONEGUDES PER LA CAIB (EN MILERS
D'EUROS)
OBLIGACIONS RECONEGUDES 2018 S/ CAIB
54.415
+ Drets reconeguts pel CIME sense reconeixement de l'obligació a la CAIB:
1.819
Drets reconeguts pel CIME reconeguts parcialment per la CAIB. Import diferència
10
Drets reconeguts pel CIME al 2018 i per la CAIB al 2017
1.101
Drets reconeguts amb l'Agència de Turisme, classificats pel CIME com a finançament CAIB
708
-Obligacions reconegudes per la CAIB sense reconeixement del dret pel CIME
206
Obligacions reconegudes per la CAIB al 2018 i pel CIME al 2017
4
Obligacions reconegudes per la CAIB al 2018 i pel CIME al 2019
202
-Regularitzacions i anul·lacions CIME 2018
78
DRETS RECONEGUTS 2018 S/CIME
55.950

2. Execució de despeses
Sobre unes previsions definitives de 130.489 milers d'euros, es reconeixen obligacions per
un total de 83.843 milers d'euros, un 32,0 % més que en l'exercici anterior. El nivell d'execució
és del 64,3 %, percentatge superior al de 2017, que va ser del 56,7 %.
Capítols

CIME 2018. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES (EN MILERS D'EUROS)
2018
2017
Inicial Definitiu Oblig.recon.
%Tot.
%Exec. Oblig. recon.
%Tot.

Operacions corrents
1. Despeses de personal
2. Despesa corrent en béns i serv.
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència
Total operacions corrents
Operacions de capital
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Total operacions de capital
Operacions financeres
8. Actius financers
9. Passius financers
Total operacions financeres
TOTAL

21.413
13.127
707
20.684
300
56.231

21.919
13.265
897
21.235
300
57.617

20.821
11.426
891
18.796
0
51.934

24,8%
13,6%
1,1%
22,4%
0,0%
61,9%

95,0%
86,1%
99,2%
88,5%
0,0%
90,1%

19.647
9.838
687
16.582
0
46.754

30,9%
15,5%
1,1%
26,1%
0,0%
73,6%

24.216
7.727
31.943

39.294
28.539
67.833

13.827
13.218
27.045

16,5%
15,8%
32,3%

35,2%
46,3%
39,9%

6.109
4.081
10.190

9,6%
6,4%
16,0%

275
4.540
4.815
92.989

275
4.763
5.038
130.489

101
4.763
4.864
83.843

0,1%
5,7%
5,8%
100,0%

36,7%
100,0%
96,5%
64,3%

164
6.412
6.576
63.520

0,3%
10,1%
10,4%
100,0%

67

Var. 18/17
1.175
1.588
203
2.214
0
5.180

% Var.
6,0%
16,1%
29,6%
13,4%
0,0%
11,1%

7.718 126,3%
9.137 223,9%
16.856 165,4%
-63
-1.649
-1.712
20.324

-38,5%
-25,7%
-26,0%
32,0%
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Tal com es desprèn del quadre anterior, la despesa corrent ha augmentat un 11,1 % respecte
de l'any 2017. Les operacions corrents, que representen el 61,9 % de les obligacions
reconegudes, s'han executat en un 90,1 %, percentatge significativament superior al de 2017,
que va ésser del 73,6 %. Pel que fa a les operacions de capital, amb un pes del 32,3 % sobre
el total d'obligacions reconegudes, han augmentat un 165,4 %, tot i que el nivell d'execució és
tan sols del 39,9 % (19,8 % a l'any 2017).
El nivell d'execució del capítol 6 (un 35,2 %) i del capítol 7 (un 46,3 %) està significativament
per sobre dels percentatges de l'exercici anterior (un 19,0 % i 21,2 %, respectivament). Tot i
així, continua essent baix, atès el retard, d'una banda, en les inversions, especialment dels
programes «45300. Carreteres» i «91200 Òrgans de Govern», dels quals s'han reconegut
obligacions, per un import conjunt de 10.183 milers d'euros, sobre uns crèdits definitius de
28.334 milers d'euros (35,9 % d'execució), i dels quals cal destacar les inversions sense
executar del Centre d'interpretació de s'Enclusa pressupostades per un import de 6.929 milers
d'euros, l'aportació de les transferències de capital als ajuntaments, amb un total d'obligacions
reconegudes de 13.218 milers d'euros sobre uns crèdits definitius de 28.539 milers d'euros
(46,3 % d'execució), i la transferència de capital prevista en 5.992 milers d'euros per liquidar el
deute amb l'entitat Princesa Son Bou, que s'ha executat en 2019.
Per capítols pressupostaris, les variacions més significatives respecte a l'exercici anterior han
estat les següents:
−

El capítol «1. Despeses de personal» ha augmentat un 6,0 % respecte a l'exercici
anterior, cosa que s'explica, principalment, per l'increment salarial de l'1,75 % establert
en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018 i per
les incorporacions de nou personal respecte de l'any anterior (33 treballadors més de
mitjana).

−

En el capítol «4. Transferències corrents», les variacions més significatives es
produeixen per l'increment de la subvenció i altres aportacions als concessionaris del
servei de transport de viatgers per carretera, que ha suposat una despesa de 1.504
milers d'euros (777 milers d'euros a 2017). La resta es deu, bàsicament, a l'augment de
les aportacions a les entitats dependents, principalment a la Fundació Foment del
Turisme de Menorca i al CREM, amb increments respecte de l'any anterior de 446 i 130
milers d'euros, respectivament.

−

La variació del capítol 6 s'explica, principalment, per la imputació pressupostària de
sentències judicials de 2017, segons s'explica en l'apartat II.3.B.3 Passiu corrent
d'aquest Informe, a causa d'expropiacions per a l'execució de la variant de
Ferreries,1.291 milers d'euros, i a l'augment de les inversions en infraestructures del
programa «45300. Carreteres», principalment l'execució de les obres de millora de la
Me-1, entre Ferreries i Ciutadella per un import de 4.825 milers d'euros (2017: 1.488
milers d'euros) i del nus d'Alaior, per un import de 1.416 milers d'euros (2017: 696
milers d'euros). Cal tenir en compte que l'execució pressupostària del capítol 6 inclou
operacions per un import de 1.798 milers d'euros (1.151 milers d'euros imputats
directament a despesa i 647 milers d'euros d'ajustos de l'immobilitzat, a despesa), que,
segons el Consell, no compleixen la condició d'actius inventariables i que, per tant, no
poden ser considerades immobilitzat.

−

L'increment de despeses del capítol «7. Transferències de capital» es produeix,
bàsicament, per les aportacions del Consell a ajuntaments i a l'entitat dependent
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CREM, per a dur a terme les inversions financerament sostenibles de 2016 i 2017 per
un total respectiu de 5.868 i 1.710 milers d'euros.
−

Finalment, el capítol «9. Passius financers» inclou les amortitzacions de l'endeutament
d'acord amb els calendaris d'amortització dels préstecs, així com una cancel·lació
anticipada de 223 milers d'euros.

El finançament de les concessions del servei de transport de viatgers per carretera IB08, IB07,
IB-37 i IB 06 s'instrumenta per la via de la transferència corrent anual mitjançant la signatura de
pròrrogues dels contractes programa o de gestió de servei de transport públic, adjudicats en els
anys 1996-1997, excepte la concessió IB-37 adjudicada durant el 2014, que per a 2018 havien
de suposar una subvenció total aproximada de 866 milers d'euros. L'execució pressupostària
de 2018, d'un total de 1.504 milers d'euros, inclou liquidacions, compensacions i altres serveis,
meritats en exercicis anteriors per 648 milers d'euros. A més, l'execució pressupostària de 2019
incorpora despesa realitzada en 2018 per, almenys, un total de 326 milers d'euros. Així, el cost
dels serveis prestats durant el 2018 ha estat superior a les quanties aprovades pel Consell,
amb un dèficit de més de 300 milers d'euros. En aquest sentit, cal afegir l'esmentat en la
memòria del Compte General del Consell respecte al fet que no s'ha arribat a un acord, quant a
la liquidació de determinats contractes-programa relatius a serveis prestats fins a l'exercici
2018.
En el Decret llei 5/2009, de 27 de novembre, de la Presidència de la CAIB, de mesures
relatives al servei públic regular de viagers per carretera de les Illes Balears, s'esmenta que les
concessions actuals són contractes, adjudicats amb un procediment de licitació no equitatiu,
per la qual cosa s'estableix un règim transitòri per a planificar la convocatòria, la tramitació i
l'adjudicació dels nous contractes, així com un termini màxim de durada de les actuals
concessions, incloses les pròrrogues, fins al 31 de desembre de 2018. No obstant això, per
evitar la interrupció del servei fins no haver conclòs el procediment d’adjudicació d’aquests
nous contractes, els acords de concessió del servei públic de transports de viatgers per
carretera del Consell de Menorca han estat prorrogats per a l'any 2019. 5
A 31 de desembre de 2018, el total de creditors pendents de pagament del pressupost
corrent és de 18.238 milers d'euros (8.799 milers d'euros en 2017), degut sobretot, segons
s'explica en l'apartat II.3.B.3 Passiu corrent d'aquest Informe, al fet que no s'han efectuat els
pagaments de les IFS. Així, el percentatge de pagament s'ha situat en el 78,3 %, inferior al
nivell assolit en 2017, que va ser del 86,1%.
El Consell ha comunicat a l'SCIB l'aprovació d'expedients de reconeixement extrajudicial de
crèdit per un import conjunt de 321 milers d'euros durant l'exercici 2018. La relació
d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit de 2019 inclou un total de 26 expedients
per un import de 872 milers d'euros, que comprenen despeses relatives a l'exercici 2018 i
anteriors, per un import de 45 milers d'euros; un d'aquests expedients comunicats en 2019, per
un import de 10 milers d'euros, es va aprovar en el Ple de 15 d'octubre de 2018 i no es va
incloue en la relació de 2018 que es va trametre a l'SCIB.

5

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions formulades.
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Incidències
D'acord amb l'art. 191.3 del TRLHL, les entitats locals han de confeccionar la liquidació del
pressupost abans del primer de març de l'exercici següent. El Consell ha preparat la liquidació
del pressupost corresponent a l'exercici 2018 amb data 21 de juny de 2019, la qual ha estat
aprovada l'endemà.
El Consell ha reconegut obligacions amb càrrec al capítol «6. Inversions reals» del pressupost
de despeses, que, almenys per un import de 1.153 milers d'euros, s'haurien d'haver reconegut
en el capítol «2. Despesa corrent en béns i serveis», atès que corresponen a despeses
corrents perquè no compleixen les condicions per ser considerades actius. Entre les dites
despeses, cal esmentar el manteniment dels programes informàtics (192 milers d'euros), les
tasques de conservació i rehabilitació de carreteres (451 milers d'euros) o les despeses en
viatges i assistències tècniques (224 milers d'euros).
Dins l'exercici 2018, s'han aprovat expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit, per un
import total de 321 milers d'euros, principalment, pel cost dels treballs i conservació de les
carreteres del Consell corresponents a novembre i desembre de 2017 i al primer trimestre de
2018 per un total de 221 milers d'euros, servei que s'ha prestat amb el contracte exhaurit. El
reconeixement extrajudicial d'un crèdit no en suposa la validació o l'esmena, ja que l'acte
continua essent nul de ple dret, ni implica deixar sense efecte les possibles responsabilitats que
hi pugui haver.
Dels 15 expedients de despesa examinats, s'han detectat les incidències següents:
−

En la revissió dels expedients núm. 2201800, -00358, -06573 i -24064 s'ha observat
que la prestació s'ha realitzat sense dur a terme els procediments de contractació
adients. Es tracta d'incompliments per volums de facturació amb el mateix creditor i
prestació equivalent, relatius al servei d'agència de viatges, al servei jurídic prestat per
tercers i al servei de manteniment dels vehicles de la flota dels bombers.

−

La certificació presentada, per un import total de 245 milers d'euros, relativa a
l'expedient de despesa núm. 220180015327 no inclou la data d'emissió i les dates de
conformitat són la referència de l'entrega de la prestació realitzada. El director d'obra,
tècnic del Consell, va donar la conformitat a la dita certificació dos dies abans que el
contractista.

−

L'expedient núm. 220180003186 correspon a factures aprovades mitjançant un
reconeixement extrajudicial de crèdit ja que se n'ha realitzat la prestació amb contracte
exhaurit. Aquesta despesa forma part del REC núm. 1, aprovat pel Consell Executiu de
26/03/2018, per un import de 113 milers d'euros, referits a l'execució d'operacions de
conservació de les carreteres del Consell.

−

En els expedients 2201800, -06573, -25621, -01250, -07260, -06812 i -24064, el
pagament de les factures s'ha efectuat fora del termini màxim establert en la normativa
de morositat. Tot i així, en l'exercici 2018 el Consell Insular ha complert, en termes
generals, el termini mitjà de pagament a creditors que fixa la dita normativa.
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C.

PRESSUPOSTS TANCATS

1. Pressuposts tancats d'ingressos
La situació i l'evolució de l'estat d'ingressos de pressuposts tancats són les següents:
CIME 2018. SITUACIÓ I EVOLUCIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS D'INGRESSOS (EN MILERS D'EUROS)
Saldo dels drets pendent de cobrament a 01/01/2018
Modificació de saldos inicials
Recaptació
Drets pendent de cobrament a 31/12/2018

10.632
436
8.266
1.930

Percentatge recaptació

77,7%

El percentatge de cobrament dels drets pendents de pressuposts tancats és del 77,7 %,
superior al de 2017, que va ser del 68,6 %. Amb l'aplicació dels límits prevists en l'art. 193 bis
del TRLHL, el Consell ha dotat una provisió per a deteriorament de valor dels crèdits, per un
import de 872 milers d'euros (923 milers d'euros a l'any 2017), entre els quals s'inclouen saldos
amb altres administracions públiques.
L'antiguitat de saldos pendents de cobrament d'exercicis anteriors es detalla en el quadre
següent:
CIME 2018. SALDO PENDENT DE COBRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS CLASSIFICAT PER EXERCICI (EN MILERS D'EUROS)
Any
Import
%
2013
193
10,0%
2014
515
26,7%
2015
175
9,1%
2016
595
30,8%
2017
452
23,4%
TOTAL
1.930
100,0%

Entre els deutes pendents de cobrament destaquen els deutes dels ajuntaments de Menorca,
amb un import de 1.038 milers d'euros, especialment de l'Ajuntament de Ciutadella amb 602
milers d'euros, i de la CAIB amb un import de 243 milers d'euros; la provisió respectiva sobre
aquests saldos per cobrar totalitza 506 i 154 milers d'euros.
2. Pressuposts tancats de despeses
La situació i l'evolució de l'estat de despeses de pressuposts tancats són les següents:
CIME 2018. SITUACIÓ I EVOLUCIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS DE DESPESES (EN MILERS D'EUROS)
Saldo obligacions pendent pagament a 01/01/2018
Rectificacions / anul·lacions / prescripcions
Pagaments realitzats dins l'exercici
Saldo pendent de pagar a 31/12/2018
Percentatge pagament

10.913
0
8.973
1.940
82,2 %

El percentatge de pagament de pressuposts tancats (82,2%) és similar al de 2017 (81,4 %).
L'antiguitat dels saldos d'obligacions d'exercicis anteriors pendents de pagament es detalla en
el quadre següent:

TOTAL

CIME 2018. SALDO PENDENT DE PAGAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS (EN MILERS D'EUROS)
2014
3
2015
3
2016
287
2017
1.647
1.940
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D.

PRESSUPOSTS D'EXERCICIS POSTERIORS

1. Ingressos pluriennals
En la memòria del Compte general de 2018 consta la quantitat de 7.709 milers d'euros (7.557
milers d'euros a l'any 2017), en concepte d'ingressos amb càrrec a exercicis posteriors. La
distribució per anualitats futures d'aquest import és la següent:
CIME 2018. COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A EXERCICIS POSTERIORS (EN MILERS D'EUROS)
2019
2020 2021 2022
Posteriors
TOTAL
42. Transferències d'altres organismes autònoms i agències
80
80
40
0
0
200
45. Transferències corrents de la Comunitat Autònoma
1.154
150
0
0
0
1.304
46. Transferències corrents d'entitats locals
2.163
303
254
178
0
2.897
47. Conveni asseguradora incendis
374
0
0
0
0
374
48. Transf. de famílies i institucions sense finalitat de lucre
23
5
0
0
0
28
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
3.794
537
294
178
0
4.803
54. Cessió d'ús parcial WIMAX
0
0
0
0
0
0
55. Producte de concessions i aprofitaments especials
0
0
0
0
0
0
59. Altres ingressos patrimonials
11
0
0
0
0
11
5. INGRESSOS PATRIMONIALS
11
0
0
0
0
11
75. Altres transferències de capital
2.598
0
0
0
0
2.598
7. TRANSFERÈNCIES CAPITAL
2.598
0
0
0
0
2.598
82. Reintegrament de préstecs d'entiats locals
19
19
8
0
0
47
83. Reintegrament de préstecs concedits fora del sector públic
110
44
21
21
55
250
8. ACTIUS FINANCERS
130
63
29
21
55
297
TOTAL
6.533
601
322
198
55
7.709

% TOTAL
2,6%
16,9%
37,6%
4,9%
0,4%
62,3%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
33,7%
33,7%
0,6%
3,2%
3,9%
100,0%

Entre els convenis que estan en vigor durant el 2018, cal destacar els següents:
−

El 28 de desembre de 2016, es va signar un nou conveni de col·laboració entre
l'Administració de la CAIB i el Consell en matèria d'actuacions per al desenvolupament
de les inversions de l'Estat a les Illes Balears en una xarxa de fibra òptica a l'illa de
Menorca per als serveis d'autoprestació, per un total de 1.694 milers d'euros. El
conveni fixa les aportacions anuals següents, que ha de realitzar la CAIB: 804 milers
d'euros en l'exercici 2017, 600 milers d'euros en el de 2018 i 290 milers d'euros en el
de 2019. Tot i que el Consell ha reconegut obligacions als projectes afectats, que al
tancament de 2018 ascendeixen a 1.519 milers d'euros, no consta que s'hagi sol·licitat
a la CAIB el pagament de cap dels terminis prevists en el Conveni. Tot i així, el Consell
manté com a compromís d'ingrés únicament l'anualitat inicialment prevista de 290
milers d'euros, i la CAIB ha informat respecte d'aquest conveni, d'un expedient
pluriennal i anualitat de 2019, per l'import total, és a dir 1.694 milers d'euros. El 6 de
novembre de 2019, la CAIB reconeix l'obligació i proposa el pagament de 1.565 milers
d'euros, per la justificació que, amb data 30 d'abril de 2019, ha presentat el Consell
Insular i que suma un total de 1.927 milers d'euros.

−

El 5 de març de 2018, se signa un conveni entre la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació de la CAIB i el Consell Insular per al finançament dels serveis socials
comunitaris bàsics en 2018, que fixa les aportacions anuals següents que ha de
realitzar la CAIB: 696 milers d'euros en 2018 i 484 milers d'euros en 2019.

De la resta de compromisos que ha registrat el Consell deriven ajuts de pagament pluriennal,
entre les quals destaquen els de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears per dur a
terme els projectes de rehabilitació de la finca Milà Nou i el de Menorca Smart Island, amb
anualitat única de 2019, per uns imports de 1.622 i de 686 milers d'euros, respectivament.
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Així mateix, entre els compromisos d'ingrés que ha concertat el Consell Insular destaquen els
signats amb ajuntaments de l'illa, per un total de 2.944 milers d'euros, entre els quals cal
esmentar l'anualitat de 2019 del servei de prevenció i extinció d'incendis (1.136 milers d'euros) i
l'expedient 2017/14 d'educació de persones adultes fins a l'any 2022 (939 milers d'euros).

Incidències
La relació d'expedients d'ingressos pluriennals que figura en la memòria no inclou tres
expedients, per un import conjunt de 489 milers d'euros, que constaven en 2014 amb anualitats
dels exercicis 2019 i posteriors. Malgrat això, se n'han continuat reconeixent els drets
corresponents. Són els següents:
−

Conveni amb l'Autoritat Portuària en matèria d'extinció i prevenció d'incendis, 425
milers d'euros.

−

Canon d'explotació de la Cafeteria de l'Estació d'autobusos de Maó, 34 milers d'euros.

−

Cessió d'ús de la xarxa sense fils per a la seva explotació (anualitat de 2019), 30 milers
d'euros.

2. Despeses pluriennals
En la memòria del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici
2018 figuren els compromisos de despeses pluriennals, per un import de 17.747 milers d'euros,
la composició dels quals, a nivell d'article, es resumeix en el quadre següent:
CIME 2018. COMPROMISOS DE DESPESES D'EXERCICIS FUTURS. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (EN MILERS D'EUROS)
2019
2020 2021 2022 Posteriors TOTAL % TOTAL
16. Despesa social
20
0
0
0
0
20
0,1%
1. DESPESES DE PERSONAL
20
0
0
0
0
20
0,1%
20. Arrendaments i cànons
21
4
0
0
0
25
0,1%
21. Reparacions, manteniment i conservació
1.364 1.172
978
154
0
3.668
20,7%
22. Material, subministraments i altres
3.223
840
722
535
127
5.447
30,7%
26. Treballs realitzats per institucions sense finalitat de lucre
10
0
0
0
0
10
0,1%
2. DESPESES EN BENS CORRETS I SERV.
4.618 2.016 1.700
689
127
9.150
51,6%
41. A Orgn. Autòn. Ent. Local
80
80
0
0
0
160
0,9%
46. A entitats locals
2.470
0
0
0
0
2.470
13,9%
47. A empreses privades
936
82
0
0
0
1.018
5,7%
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre
124
37
37
37
184
420
2,4%
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
3.611
199
37
37
184
4.067
22,92%
60. Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'us general
41
0
0
0
41
0,2%
62. Inversió nova associada al func. operatiu dels serveis
14
0
0
0
14
0,1%
64. Despeses en inv. de caràcter immaterial
135
0
0
0
135
0,8%
65. Inversions gestionades per a altres ens públics
0
0
0
0
0
0
0,0%
6. INVERSIONS REALS
189
0
0
0
0
189
1,1%
75. A comunitats autònomes
1.000
0
0
0
1.000
5,6%
76. A entitats locals
397
20
0
0
0
417
2,3%
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre
130
0
0
0
0
130
0,7%
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
1.527
20
0
0
0
1.547
8,7%
91. Amortització de préstecs i d'operacions en euros
1.663
808
302
0
0
2.773
15,6%
9. PASSIUS FINANCERS
1.663
808
302
0
0
2.773
15,6%
TOTAL
11.628 3.043 2.039
726
312
17.747
100,0%

Els principals compromisos de despesa pluriennal, concertats en exercicis anteriors a 2018,
amb un total de 6.129 milers d'euros, corresponen a les operacions d'endeutament amb entitats
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financeres, per un total de 2.773 milers d'euros i a l'encàrrec de gestió a l'entitat dependent
SILME, per la gestió del manteniment i les operacions de la xarxa de fibra òptica, per un import
anual de 128 milers d'euros, fins a l'any 2023, i pel manteniment integral dels equipaments i els
programes informàtics d'ús corporatiu, 641 milers d'euros (anualitat de 2019).
El CIME no ha considerat despesa pluriennal el deute, de capital principal de 13.812 milers
d'euros, amb la societat CESGARDEN, SL, cancel·lat anticipadament durant l'any 2019.
En 2018, el Consell Insular ha assolit nous compromisos de despesa pluriennal, per un total de
11.618 milers d'euros. Per import, destaquen els següents:
−

El Conveni de col·laboració de 3 de desembre de 2018 amb l'Ajuntament des Castell i
el Govern Balear per a l'adquisició de bens patrimonials històrics, finques quarters Duc
de Crillon i Comte de Cifuentes, per un total de 2.420 milers d'euros. El Consell es
compromet a realitzar una aportació a la CAIB de 1.000 milers d'euros, que ha de
satisfer amb càrrec al pressupost de 2019, en concepte de participació en l'adquisició
de les finques esmentades.

−

El contracte, de 20 de febrer de 2018, del servei per a l'execució de les operacions de
conservació i manteniment de les carreteres del Consell per al període 2018-2022 per
un total, IVA inclòs, de 3.820 milers d'euros (anualitat de 2018: 813 milers d'euros).

−

El contracte del servei d'educació de persones adultes, formalitzat el 19 de juliol de
2018, per al periode 2018-2022, per un total de 1.681 milers d'euros (anualitat de 2018:
126 milers d'euros).

−

La pròrroga del contracte de neteja de platges per dos anys, per un total de 1.578
milers d'euros, IVA inclòs (anualitat de 2018: 780 milers d'euros).

Incidències
Els compromisos de despesa amb càrrec a pressuposts d'exercicis futurs que consten en la
memòria no inclouen: 6
−

El capital i les despeses financeres futures derivades del deute viu al tancament de
2018 amb la societat Cesgarden, SL, per uns totals de 13.812 i 1.068 milers d'euros,
respectivament.

−

Les transferències de capital futures al Consorci Pavelló Multifuncional de Maó, entitat
dependent del Consell, per al finançament de l'operació d'endeutament que va
concertar aquesta entitat patrimonial l'any 2006, amb venciment l'any 2025, juntament
amb la CAIB, l'Ajuntament de Maó i el CIME. Al tancament de l'exercici 2018, resten
pendents d'amortitzar un total de 4.433 milers d'euros i les aportacions futures són a
favor del dit Consorci i a càrrec del Consell Insular, per un total de 1.663 milers d'euros
de capital.

−

Les transferències de capital futures al Consorci pel Desenvolupament Esportiu de
Ciutadella per al finançament de l'operació d'endeutament que aquesta entitat va

6
En la fase d’al·legacions, el Consell manifesta que, durant l’exercici 2020, s’han aprovat els expedients de despesa pluriennal dels préstecs
del consorcis Pavelló Multifuncional de Maó i pel Desenvolupament Esportiu de Ciutadella.
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subscriure a l'any 2007, amb venciment l'any 2027, per un total de 4.304 milers d'euros,
del qual queda pendents de cancel·lar, al tancament de 2018, un total de 1.973 milers
d'euros. D'acord amb la informació dels registres comptables del Consell, durant el
2018 s'han reconegut obligacions en els capítols 4 i 7, per un total de 27 i 73 milers
d'euros, respectivament, en concepte d'interessos i d'amortització trimestral del préstec
(31 milers d'euros i 73 milers d'euros a l'any 2017). El Consell no ha tramitat l'expedient
corresponent de despesa pluriennal, tot i que aporta el 30,6 % del préstec subscrit més
els interessos financers a aquesta entitat, segons es desprèn de la informació que ha
facilitat el Consorci.

E.

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

D'acord amb el que disposen les regles 25-29 de la INCL, el Consell duu a terme el seguiment i
el control de 101 projectes de despesa amb finançament afectat, 40 dels quals s'han obert
durant el 2018; del total, 8 projectes no s'havien iniciat al tancament de l'exercici fiscalitzat. Això
no obstant, a diferència del que s'estableix en la regla 27.1 de la dita Instrucció i ateses les
dificultats en la imputació de la despesa a determinats projectes, aquests seguiment i control es
realitzen fora del sistema d'informació comptable.
Els ingressos afectats que financen projectes de despesa han generat, a 31 de desembre de
2018, les desviacions de finançament positives i negatives, anuals i acumulades, següents:
CIME 2018. DESVIACIONS DE L'EXERCICI I ACUMULADES DE PROJECTES DE DESPESA AMB FINANÇAMENT AFECTAT (EN MILERS EUROS)
Exercici
Acumulades
Desviacions de finançament positives
2.780
3.042
Desviacions de finançament negatives
18.833
2.666

Els projectes de despesa amb finançament afectat que generen les desviacions són,
bàsicament, els següents (en milers d'euros):
Codi projecte

Denominació

2018 2 33600 1
2018 2 33600 2
2018 2 33600 3
2018 2 43200 1
2018 2 45300 1
2018 3 41200 1
2018 3 43200 1
2007 2 5110 1
2010 2 4530 1
2011 2 4530 6
2012 2 4530 1
2017 2 91200 1
2017 2 91200 2
2010 8 PRE09 2
2010 8 PRE10 1
2017 8 TRIB 1

Rehabilitació de la torre de defensa Sanitja (Es Mercadal)
Rehabilitació de la torre de defensa Rambla (Maó)
Restauració talaiot T2 i cova C4 jaciment arqueològic Montefí
Dinamització de les coves de Cala Blanca
Pla d'actuacions de gestió i recuperació del Camí de Cavalls
Mesures per reparar pèrdues i danys cap de fibló
Accions de promoció turística 2017
Conveni carreteres 2007-2014. Expropiacions.
Conveni carreteres 2007-2014. Tram 1 Maó – Alaior
Conveni carreteres 2007-2014. Tram 4 Ferreries – Ciutadella
Conveni carreteres 2007-2014. Tram 2 Alaior – Mercadal
Inversions estatutàries - Xarxa de Fibra Òptica - Ampliació Xarxa
Inversions estatutàries - Xarxa de Fibra Òptica - Reasfaltat i altres
Préstec inversions 2009 – CAJA MADRID
Préstec inversions 2010
Transferències de capital 2017 – CAIB
TOTAL

Desviació exercici
Positiva
Negativa
249
0
177
0
199
0
381
0
246
0
150
0
300
0
0
730
0
3.773
0
2.626
21
0
0
214
0
1.047
0
2.126
0
5.466
0
1.963
1.723
17.945

Desviació acumulada
Positiva
Negativa
249
0
177
0
199
0
381
0
246
0
150
0
0
0
553
0
74
0
0
644
18
0
0
283
0
1.163
0
0
0
0
0
0
2.047
2.090

Els projectes nous de 2018 presenten desviació positiva atès el desfasament temporal entre la
percepció de l'ingrés i la despesa reconeguda de les inversions finançades.
La situació al tancament de 2018 de la resta de projectes del quadre anterior és la següent:
75

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

−

Conveni de col·laboració amb l'Estat en matèria de carreteres

Amb data 28 de setembre de 2007, es va signar un conveni en matèria de carreteres entre el
Ministeri de Foment i el Consell de Menorca, en virtut del qual el Ministeri havia de finançar
inversions (obres i expropiacions) fins a un import de 68.800 milers d'euros, que el Consell
havia d'executar. Atès l'endarreriment en l'execució de les actuacions, el Conveni s'ha modificat
mitjançant addendes signades el 14 de maig de 2009, el 6 d'octubre de 2011 i el 15 de
desembre de 2014, a fi d'ajustar els imports i les anualitats, tot mantenint l'import de
finançament inicial.
L'addenda de 2014 va ser publicada com a text refós en el BOE núm. 109, de 7 de maig de
2015, i, segons informa el Consell, és l'últim document formalitzat referit a aquest Conveni. En
aquesta addenda s'indica que ja s'han lliurat al Consell un total de 49.675 milers d'euros
(anualitats 2009-2012), del qual 5.426 milers d'euros corresponen a expropiacions, i es
modifica la forma de pagament dels imports pendents de cobrar, 19.125 milers d'euros, de les
anualitats 2015-2017 que s'han de lliurar en funció de la inversió efectivament executada,
sempre que s'hagin justificat els imports ja lliurats. En l'addenda es va establir que el termini
d'execució de les obres seria fins al 2018, tot i que la clàusula onzena determinava que la
vigència del Conveni de col·laboració es mantindria fins a la finalització de les actuacions
previstes i la completa justificació de les aportacions realitzades.
L'any 2018, o l'exercici que resultàs de les pròrrogues que es poguessin acordar mitjançant la
subscripció de la modificació corresponent del conveni, amb el compliment previ de tots els
tràmits i els requisits que resultassin preceptius, el Consell Insular de Menorca ha de sotmetre
a la Comissió bilateral mixta de programació, seguiment i control la seva liquidació definitiva.
La Comissió bilateral mixta, de 7 de febrer de 2018, de programació, seguiment i control del
Conveni ha clarificat que les actuacions relatives a obres es poden compensar entre si, igual
que les relatives a expropiacions, atès que es tracta de quantitats globals, i aprova el
reajustament d'anualitats fins a 2023. A més, en aquesta Comissió es consideren justificades
actuacions dutes a terme fins a desembre de 2017, per un total de 41.361 milers d'euros,
corresponents a expropiacions i obres, 3.797 i 37.564 milers d'euros, respectivament; així, de
les aportacions que ha fet el Ministeri, queden pendents de justificar 8.313 milers d'euros.
En aquest sentit, vista l'execució global de les actuacions que ha de finançar el Ministeri de
Foment al tancament de l'exercici 2018, les aportacions rebudes del Ministeri de Foment sumen
49.675 milers d'euros i la despesa executada, imputable al conveni, aproximadament 49.597
milers d'euros.
Així, segons es desprèn del certificat de 21 d'abril de 2020 de la Intervenció General, les
obligacions reconegudes en relació amb el Conveni de col·laboració entre el Ministeri de
Foment i el Consell de Menorca tenien, a 31 de desembre de 2018, per projectes, el detall
següent:
Obres annex I

Variant Ferreries
Tram I: Maó-Alaior
Tram 2: Alaior-es Mercadal
Tram 3: es Mercadal-Ferreries
Tram 4: Ferreries-Ciudadela
Subtotals
Expropiacions
TOTAL

Finançament (milers d'euros)
Total
Aportat
Pendent
33.000
33.000
0
10.000
7.500
2.500
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
10.000
3.748
6.252
63.000
44.248
18.752
5.800
5.426
374
68.800
49.675
19.125
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Execució (milers d'euros)
31/12/2018
Pendent
33.004
0
5.063
4.937
21
4.979
0
5.000
6.756
3.244
44.844
18.156
4.754
1.046
49.597
19.203
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Cal assenyalar que el Consell no ha facilitat a l'SCIB la conformitat del Ministeri respecte de les
actuacions executades en 2018, per un import de 7.328 milers d'euros, i altres anteriors per 908
milers d'euros.
Al tancament de l'exercici 2018, la situació de cada un dels projectes finançats amb les
aportacions del Ministeri de Foment és la següent (en milers d'euros):
Desviació de
Desviació
Obligacions reconegudes Desp.
Drets reconeguts
l'exercici
acumulada
CF
Conveni carreteres 2007-2014*
Pend
Abans
Abans
2018
2018
Total
2018
2018
Total Posit. Neg. Posit. Neg.
Expropiacions.
6.594
5.035
888
5.922
672
0,82
5.426
0
5.426
0
730
553
0
Tram 1 Maó-Alaior
5.306
3.773 1.457
5.230
76
0,97
7.500 -2.361
5.139
0 3.773
74
0
Tram 4 Ferreries-Ciutadella
6.110
1.772 4.984
6.756
-646
1,00
3.748 2.340
6.089
0 2.626
0 644
Tram 2 Alaior-es Mercadal
138
21
0
21
117
0,15
0
21
21
21
0
18
0
Tram 3 es Mercadal-Ferreries
102
0
0
0
102
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Total
18.251 10.601 7.328 17.930
322
16.675
0 16.675
21 7.129
644 644
* El projecte «Variant de Ferreries», finançat amb 33.000 milers d'euros, està finalitzat, per la qual cosa no s'inclou en aquest quadre.
Desp.
Prev.

El Consell assoleix part de la despesa executada en relació amb el conveni de carreteres,
1.337 milers d'euros al tancament de 2018.
−

Préstecs per finançar inversions i transferències de capital de la CAIB

El Consell ha seguit el criteri de considerar afectats els romanents pendents d'aplicar dels
ingressos procedents dels préstecs per inversions dels anys 2009 i 2010, i de les transferències
de capital de la CAIB, malgrat que no estan assignats a un projecte d'inversió concret. Si bé
aquesta pràctica no s'ajusta a la definició de despeses amb finançament afectat que conté la
regla 25 de la INCL, facilita el control de l'entitat dels fons que s'han de destinar a inversions.
Els totals pendents d'aplicar al tancament de 2017 dels préstecs per inversions i del
finançament incondicionat de la CAIB, per uns imports de 7.592 milers d'euros i de 1.963 milers
d'euros, respectivament, s'han destinat al finançament d'inversions durant el 2018; aquest fet
ha suposat un ajust per desviacions negatives en el resultat pressupostari de l'exercici.
Durant el 2018 els fons percebuts de la CAIB pel finançament d'inversions han suposat un total
de 5.390 milers d'euros i s'han destinat a l'execució d'operacions de capital.
−

Inversions estatutàries - Xarxa de fibra òptica

Tal com s'indica en II.7.D.1 Ingressos pluriennals i en altres apartats d'aquest Informe, el 28
de desembre de 2016 es va signar un nou conveni de col·laboració entre la CAIB i el Consell,
en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les inversions de l'Estat a les Illes Balears
en una xarxa de fibra òptica a l'illa de Menorca, amb un finançament de les actuacions
pendents d'executar de 1.694 milers d'euros. Aquest conveni té com a data màxima d'execució
el 31 de desembre de 2018 i de justificació, el 30 d'abril de 2019.
La previsió de despesa es va estimar en 1.773 milers d'euros, lleugerament superior al seu
finançament; al tancament de 2018, la despesa pressupostària imputada a aquest expedient,
subdividit en dos projectes, ha ascendit a 1.519 milers d'euros.
Atès el desfasament temporal que hi ha entre l'ingrés pressupostari i l'execució de la despesa
per finançar, aquests projectes presenten desviacions negatives de finançament.

77

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

Incidències
1) Les desviacions de finançament afectat que el Consell ha considerat en el càlcul del resultat
pressupostari i del romanent de tresoreria difereixen de les que figuren en el quadre que
s'inclou en la memòria del Compte general, tal com es mostra en el quadre següent:
CIME 2018. DESVIACIONS DE L'EXERCICI I ACUMULADES DE PROJECTES DE DESPESA AMB FINANÇAMENT AFECTAT (EN MILERS
D'EUROS)
Exercici
SIC*
Dades resultat pressuposatari
Diferències
Desviacions de finançament positives
3.078
2.780
298
Desviacions de finançament negatives
8.044
18.833
-10.789
Acumulades
SIC*
Dades romanent tresoreria
Diferències
Desviacions de finançament positives
4.492
3.042
1.451
Desviacions de finançament negatives
1.938
2.666
-727
SIC*= Sistema d'informació comptable. Dades del compte general

Les diferències són degudes al fet que el control i el seguiment dels projectes que duu a terme
el Consell es realitzen fora del sistema d'informació comptable i es donen, sobretot, en els
projectes següents:
CODI
2002.2.00000.2
2011.2.4530.6
2016 3 24100 7
2017 2 17200 3
2018 3 43200 1
2017 3 24100 26
2017 3 24100 27
2016 3 24100 14
2017 2 91200
2010 8 PRE09 2
2010 8 PRE10 1
2017 8 TRIB 1

DESCRIPCIÓ
Rehabilitació i museïtzació de Can Saura (Ciutadella)
Conveni Carreteres 2007-2014. TRAM 4: FERRERIES-CIUTADELLA
Cap d'Artrutx (PMGJ-17/16)
Instal·lació fotovoltaica per autoconsum - Centre Sociosanitari Santa Rita
Accions de promoció turística 2017
Projecte Mestral Jove (SJ-QEL 62/17)
Projecte Xaloc Jove (SJ-QEL (2a)-15/17)
AODL CIM 2016 (AODL-30/16) 2017-2018
Inversions estatutàries - Xarxa de fibra òptica
Préstec inversions 2009 - CAJA MADRID
Préstec inversions 2010
Transferències de capital 2017 - CAIB
Resta projectes
Diferència total
DIFERÈNCIA NETA

DESVIACIONS DE
DESVIACIONS
L'EXERCICI
ACUMULADES
POSITIVES NEGATIVES POSITIVES NEGATIVES
0
0
301
0
0
1.249
-1.049
644
81
0
0
-81
97
0
0
0
0
0
-300
0
-162
0
-169
0
-253
0
-263
0
0
52
-54
54
0
134
0
201
0
2.126
0
0
0
5.466
0
0
0
1.963
0
0
-62
-201
83
-90
-298
10.789
-1.451
727
-11.087
-2.178

El Consell ha proporcionat a l'SCIB la informació que permet justificar aquestes diferències, per
la qual cosa les dades sobre els projectes de finançament afectat que figuren en la memòria del
Compte general no són conformes.
2) La regla 26 de la INCL estableix que tota despesa amb finançament afectat ha d'estar
identificada per un codi únic i invariable al llarg de la vida del projecte. A més, tal com s'ha
esmentat, el Consell de Menorca no duu a terme el seguiment i el control dels projectes de
despesa amb finançament afectat a través del sistema d'informació comptable, d'acord amb el
que s'estableix en la regla 27.1 de la INCL. Segons es desprèn del control alternatiu que ha
efectuat el Consell, el total de despesa pressupostària de 2018 imputada a projectes de
finançament ha ascendit a 13.920 milers d'euros, de la qual l'import anotat sense identificar el
codi suposa 2.357 milers d'euros. D'aquest import, s'estima que un total d'aproximadament
1.793 milers d'euros es refereix a costos del personal assignat als projectes i per imputar-los es
requereix un seguiment extern; la resta, 565 milers d'euros correspon a obligacions
reconegudes de les quals no s'ha informat del codi del projecte en el sistema comptable.
3) El programa «1.91200.6220001 Inversions estatutàries: Centre d'Interpretació s'Enclusa»
que figura en l'annex d'inversions del pressupost, per un import de 6.929 milers d'euros de
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finançament autonòmic, no disposa de cap projecte de despesa en els registres de seguiment
del CIME.

F.

RESULTAT PRESSUPOSTARI

El resultat pressupostari presentat en el Compte general de l'exercici 2018 és negatiu en 6.778
milers d'euros (positiu per 3.592 milers d'euros a l'any 2017) i està determinat per l'execució
d'ingressos i despeses següent:
CIME 2018. RESULTAT PRESSUPOSTARI (EN MILERS D’EUROS)
INGRESSOS
DESPESES
DRETS RECONEGUTS NETS
OBLIGACIONS RECONEGUDES
1 Imposts directes
1.240 1 Despeses de personal
Imposts sobre la renda
788 2 Despeses corrents en béns i serveis
Recàrrec sobre imposts directes
452 Arrendaments
2 Imposts indirectes
1.536 Reparacions, manteniment i conservació
Imposts sobre el valor afegit
1.356 Material, subministraments i altres
Imposts sobre consum específics
180 Indemnitzacions per raó del servei
3 Taxes i altres ingressos
2.321 Treballs realitzats per altres entitats
Taxes
1.481 Altres
Preus públics
69 3 Despeses financeres
Altres ingressos
771 De préstecs de l'interior
4 Transferències corrents
64.020 Interessos de demora i altres despeses financeres
De l’Estat
12.672 4 Transferències corrents
De comunitats autònomes
48.677 A organismes autònoms adm.de l’entitat local
D’entitats locals
2.195 A l'Estat
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
476 A ens públics i societats mercantils de l'entitat local
De l'exterior
0 A comunitats autònomes
5 Ingressos patrimonials
247 A entitats locals
Interessos de bestretes i préstecs concedits
0 A empreses privades
Interessos de dipòsits
15 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
Rendes de béns immobles
43 A l'exterior
Productes de concessions i aprofitaments esp.
178 6 Inversions reals
Altres ingressos patrimonials
11 Inversió material
6 Alienació d’inversions reals
0 Inversió de caràcter immaterial
Reintegrament operacions ex. tancats
0 Despeses invers. gestionades altres ens
7 Transferències de capital
7.540 Despeses en inversions de béns patrimonials
De l'Administració de l'Estat
199 7 Transferències de capital
De comunitats autònomes
7.273 A soc. merc. Estat, ent. públ. empres. i altres org. publ.
D'entitats locals
0 A ens públics i societats mercantils de l'entitat local
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
0 A comunitats autònomes
De l’exterior
69 A entitats locals
8 Actius financers
162 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
Reint. prést. i bestretes concedits sector públ.
19 8 Actius financers
Reintegrament prèstecs fora sector públic
143 Concessió préstecs fora sector públic
Devolució de dipòsits i fiances constituïts
0 Constitució de dipòsits i fiances
9 Passius financers
0 9 Passius financers
Amortització de préstecs
TOTAL DRETS RECONEGUTS 2018
77.065 TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES 2018
RESULTAT NEGATIU DE L’EXERCICI
6.778 RESULTAT POSITIU DE L’EXERCICI

20.821
11.426
56
1.711
9.480
51
128
0
891
9
882
18.796
595
50
413
25
7.386
2.012
8.315
0
13.827
12.154
522
1.151
0
13.218
0
1.293
0
10.843
1.082
101
101
0
4.763
4.763
83.843

El resultat pressupostari ajustat, per un import de 14.442 milers d'euros, és el resultat dels
càlculs següents:
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CIME 2018. RESULTAT PRESSUPOSTARI (en milers d’euros)
Conceptes
Drets recon. nets Oblig. recon. netes Ajusts Resultat press.
a. Operacions corrents
69.363
51.934
17.429
b. Altres operacions no financeres
7.540
27.045
-19.505
1. Total operacions no financeres (a+b)
76.903
78.979
-2.076
2. Actius financers
162
101
61
3. Passius financers
0
4.763
-4.763
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
77.065
83.843
-6.778
Ajusts:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
5.167
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
18.833
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici
2.780
21.220
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
14.442

La liquidació del pressupost de 2018 del Consell presenta una necessitat de finançament per
2.076 milers d'euros (capacitat per 10.000 milers d'euros en 2017). Això no obstant, el
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària es verifica de forma consolidada amb els
ajustos corresponents i, d'acord amb el que s'exposa en l'apartat II.2.A Estabilitat
pressupostària d'aquest Informe, el dit objectiu es compleix per a l'exercici 2018.
En els crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals de la taula
anterior s'inclou un total de 1.724 milers d'euros d'obligacions finançades amb romanent
afectat.
L'evolució del resultat pressupostari i del resultat pressupostari ajustat corresponent al període
2016-2018 és la següent:
CIME 2018. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI I DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (EN MILERS D'EUROS)
2016
2017
2018
a. Operacions corrents
13.927
15.272
17.429
b. Altres operacions no financeres
1.064
-5.272
-19.505
1. Total operacions no financeres (a+b)
14.991
10.000
-2.076
2. Actius financers
58
4
61
3. Passius financers
-11.321
-6.412
-4.763
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
3.728
3.592
-6.778
4.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
5.155
3.038
5.167
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici (+)
4.586
7.928
18.833
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici (-)
5.578
2.586
2.780
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
7.890
11.973
14.442

G.

ROMANENT DE TRESORERIA

El romanent de tresoreria de l'exercici 2018 i els corresponents a la liquidació dels dos anys
anteriors són els següents:
CIME 2018. EVOLUCIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA (EN MILERS D’EUROS)
2016
1. (+) FONS LÍQUIDS
33.940
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
12.037
- (+) del pressupost corrent
6.847
- (+) de pressuposts tancats
5.178
- (+) d'operacions no pressupostàries
12
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
12.076
- (+) del pressupost corrent
10.475
- (+) de pressuposts tancats
869
- (+) d'operacions no pressupostàries
732
4. (+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
-475
- (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
495
- (+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
20
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2017
38.454
10.642
7.009
3.623
9
11.851
8.799
2.114
939
-383
406
23

2018
39.760
10.440
8.492
1.930
18
20.565
18.238
1.940
386
11
21
32
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CIME 2018. EVOLUCIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA (EN MILERS D’EUROS)
2016
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)
33.426
II. SALDOS DE COBRAMENT DUBTÓS
163
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
22.515
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)
10.747

2017
36.860
923
17.764
18.173

2018
29.646
872
3.042
25.732

El gràfic següent mostra l'evolució del romanent de tresoreria per a despeses generals,
comparat amb el resultat pressupostari ajustat, dels darrers exercicis:

30.000

CIME 2018. EVOLUCIÓ RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT I ROMANENT
TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2016
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

2017

2018

ROMANENT TRESORERIA PER A DESP.GENERALS

Incidències
El resultat pressupostari i el romanent de tresoreria de l'exercici queden desvirtuats a
conseqüència d'algunes de les incidències que figuren en aquest Informe, de les quals
destaquen les següents:
Pel que fa al resultat pressupostari:
−

L'import que ha calculat el Consell respecte de les obligacions de l'exercici finançades
amb romanent de tresoreria per a despeses generals, que ajusta positivament el
resultat pressupostari de l'exercici, ascendeix a 5.167 milers d'euros. En aquest import
s'inclouen despeses corresponents a projectes que s'han finançat amb romanent
afectat per un total de 1.724 milers d'euros; en conseqüencia, el resultat pressupostari
ajustat s'ha de minorar per aquest import.

Pel que fa al romanent de tresoreria:
−

Es redueix pel saldo dels comptes «413. Creditors per operacions pendents d'aplicar al
pressupost» (1.809 milers d'euros, import en el qual s'inclou la quota de la seguretat
social de novembre esmentada) i «411. Creditors per a despeses meritades» (395
milers d'euros; no s'hi considera la previsió de la despesa a favor de Princesa Son Bou,
5.992 milers d'euros, que es finança a 2019 amb un nou préstec), almenys, en 2.204
milers d'euros, atesa l'adquisició de béns i serveis de 2018 i exercicis anteriors que
s'han registrat al 2019. Al finançament d'aquesta despesa s'haurà de destinar
prioritàriament el superàvit de 2018.
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−

S'incrementa per l'excés de deteriorament dels saldos
administracions públiques, per un import de 699 milers d'euros.

per

cobrar

d'altres

RECOMANACIONS
Ajustar les actuacions als procediments establerts, a fi d'evitar la situació excepcional
del reconeixement extrajudicial de crèdits per regularitzar les obligacions reconegudes, i
imputar a l'exercici que correspongui la totalitat de l'execució pressupostària.
Realitzar conciliacions periòdiques amb la CAIB i, si escau, regularitzar les operacions
que pertoquin a fi d'assolir una concordança comptable.
Conciliar el saldos i reduir els imports pendents de cobrar i pagar entre el Consell i els
Ajuntaments de l'illa.
Afectar al romanent de tresoreria l'import de la despesa compromesa, considerada
inversió financera sostenible, que no s'ha pogut executar en l'exercici tal com estableix
la DA 16ª del TRLRHL.
Informar correctament en el Compte general dels projectes de despesa amb finançament
afectat amb les desviacions de finançament que correspon d'acord amb el control i el
seguiment que efectua el Consell i que ajusten el resultat pressupostari i el romanent de
tresoreria de l'exercici.
Esmerar la identificació mitjançant el corresponent codi de projecte de les despeses que
disposen de finançament afectat.

8. MEMÒRIA
La memòria forma part dels comptes anuals i té l'objecte de completar, ampliar i comentar la
informació que contenen el balanç, el compte del resultat econòmic patrimonial, l'estat de
canvis, el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i l'estat de la liquidació del pressupost de
l'exercici.
El contingut de la memòria que ha retut el Consell, com a part de la documentació rebuda, si bé
s'adapta al que s'estableix en la INCL, presenta les incidències que s'exposen a continuació.

Incidències
La nota 2 «Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració» de la
memòria no informa de l'estat de situació del conveni de carreteres amb l'Estat.
La nota 4 «Normes de reconeixement i valoració» presenta mancances i incorreccions. Així, no
s'hi inclouen les normes de valoració de les partides de descripció obligatòria, «Transferències i
subvencions» i «Provisions i contingències», a les quals es fa referència en el contingut
explicatiu de documents externs que no formen part del Compte general (informes o notes de la
Intervenció). Aquesta informació obligatòria tampoc consta en les notes de la memòria
corresponents als elements patrimonials afectats.
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En la nota 5, els quadres de detall dels diferents immobilitzats (material, patrimoni públic del
sòl, inversions immobiliàries o intangible) s'han presentat segons el model de valoració de cost.
Tot i així, no s'hi inclòs cap descripció, ni la informació addicional que s'indica en l'apartat
«Contingut de la Memòria» de la INCL en relació amb els béns inclosos en l'epígraf de
l'immobilitzat. Entre altres aspectes, no s'informa de la vida útil dels elements ni dels coeficients
d'amortització aplicables. Tampoc s'informa de les característiques, de la durada o dels canvis
produïts en els convenis i altres acords que poden afectar els actius de l'immobilitzat material,
com puguin ésser els convenis de col·laboració amb la CAIB per les anomenades «inversions
estatutàries» o el conveni de carreteres amb l'Estat.
A més, no s'informa dels béns destinats a l'ús general i, per tant, no es distingeix entre
infraestructures, béns comunals i béns del patrimoni històric; ni es desglossa la informació per
tipus en el primer i el segon cas. Quant als béns del patrimoni històric, no es distingeix,
almenys, entre construccions i la resta, tal com és preceptiu.
Els quadres de moviments de l'immobilitzat del Compte general no es corresponen amb la
naturalesa dels moviments que realment s'han produït durant el 2018. Això és a causa que les
operacions no pressupostàries comptabilitzades en el compte #411, per un import de 1.536
milers d'euros, s'han considerat menors augments per traspassos, quan han de disminuir les
entrades de l'exercici. D'igual manera, els ajustos a despesa corresponents a 2018, per un
import de 647 milers d'euros, han de minorar les altes de l'exercici.
La nota 5 «Immobilitzat material», la nota 6 «Inversions immobiliàries» i la nota 8 «Immobilitzat
intangible» no informen de la vida útil dels elements, així com tampoc dels coeficients
d'amortització aplicables. D'altra banda, l'entitat indica que no s'ha considerat necessari fer cap
anotació comptable respecte a correccions valoratives per deteriorament.
La nota 15 «Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses» presenta les
mancances i les incidències següents:
−

No informa del compliment o de l'incompliment de les condicions imposades per
percebre les subvencions més significatives.

−

En les ajudes que ha concedit el Consell Insular figura el nom i el llinatge, i el NIF del
beneficiari, l'import concedit i la finalitat/les característiques de l'ajuda. Cal destacar que
una gran part d'aquestes ajudes correspon a prestacions de serveis socials, com són:
discapacitat, renda mínima d'inserció, menors, beques, promoció esportiva, etc.
D'acord amb la normativa de protecció de dades, aquesta informació s'hauria
d'anonimitzar.

La nota 16 «Provisions i contingències» no informa de la naturalesa de l'obligació assumida, del
calendari previst per satisfer l'obligació ni de les estimacions i els procediments de càlcul
aplicats per a la valoració dels imports i les incerteses que poguessin aparèixer en les
estimacions. No s'informa tampoc dels procediments judicials que manté el Consell Insular amb
tercers, així com tampoc de l'avaluació del seu risc (vegeu l'apartat II.3.B.1 d'aquest Informe).
La norma 17.3, «Passius contingents», de la segona part del Pla general de comptabilitat
pública adaptada a l'Administració local, estableix que, tot i que els passius contingents no
s'han de reconèixer en el balanç, se n'ha d'informar en la memòria, excepte que la possibilitat
de suposar obligacions per a l'entitat sigui remota. En la memòria del Compte general del
Consell corresponent a l'exercici 2018 no s'informa sobre l'existència de cap d'aquests
procediments.
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El quadre que figura en la nota 19 de la memòria de presentació per activitats del compte del
resultat econòmic patrimonial no distribueix les despeses no pressupostàries entre els grups de
programes, tal com estableix la INCL.
En la nota 22 «Contractació administrativa. Procediments de contractació» s'informa dels
procediments de contractació que ha dut a terme el Consell Insular durant l'exercici 2018. Això
no obstant, mentre que a la dita nota l'activitat contractual suposa un total de 44.998 milers
d'euros, a la Plataforma de Rendició s'informa només d'un total de procediments per un import
de 14.336 milers d'euros.
El quadre de creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost que figura en la nota
24.1.1.c de la memòria no inclou el detall de les operacións que conformen el saldo al
tancament de l'exercici. D'altra banda, tampoc s'informa de si, a la data d'elaboració del
Compte general, les partides pendents d'imputar al pressupost a 31 de desembre de 2018 ja
s'havien imputat, tal com estableix el model de memòria de la INCL.
En la nota 24.3 sobre «Exercicis posteriors» no s'informa de les despeses de capital i
financeres futures derivades del deute viu al tancament de 2018 amb Cesgarden, SL, per un
total de 13.812 i 1.068 milers d'euros, respectivament; tampoc es fa referència a aquesta
operació en la nota 28 sobre «Esdeveniments posteriors al tancament». A més, en la memòria
de 2018 no s'inclouen altres tres expedients que tenen projecció futura per un total estimat de
488 milers d'euros.
El quadre de la memòria «Despeses amb finançament afectat» (punt 24.5) no presenta les
dades i la informació de cada despesa amb finançament afectat respecte de les quals l'entitat
efectua el control i el seguiment. D'acord amb la informació disponible, les desviacions de
finançament afectat que mostra la nota 24.5 de la memòria no són correctes i no es
corresponen amb les que figuren en els quadres del «Romanent de tresoreria» i del «Resultat
pressupostari ajustat».
Pel que fa als saldos de cobrament dubtós del quadre de la nota 24.6 «Romanents de
tresoreria», no s'hi nclou informació sobre el mètode d'estimació i els criteris que ha establert
l'entitat per determinar-ne la quantia.
En la nota 25 «Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris»:
−

En el càlcul de l'indicador d'autonomia, el Consell no ha tingut en compte les
transferències de capital rebudes de la CAIB en concepte de finançament definitiu dels
consells insulars, per un import de 6.540 milers d'euros. Si les hagués tingudes en
compte, la ràtio d'autonomia seria de 0,9 en comptes de 0,8.

−

El període mitjà de pagament a creditors que figura en la memòria (14,3 dies) no
coincideix amb el període mitjà de pagament comunicat al Ministeri d'Hisenda, segons
la metodologia de càlcul establerta en el Reial decret 1040/2017 (28,3 dies).

La memòria no inclou la informació obligatòria sobre el indicadors de gestió, tal com exigeix el
Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local (nota 27 de la memòria del
Pla general) o, el que és el mateix, la memòria demostrativa del grau de compliment dels
objectius programats amb indicació dels prevists i dels assolits amb especificació del cost
corresponent.
En la memòria no s'informa de determinats fets que tenen, o poden tenir, una transcendència
econòmica significativa per al Consell, com és la concertació al principi de 2019, de dues
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operacions de crèdit per refinançar el deute amb Princesa Son Bou, SL, per un import de 5.992
milers d'euros i de CESGARDEN, SL, amb tres entitats financeres, per un import d'11.050
milers d'euros; tampoc s'indica l'impacte futur del Conveni signat amb la CAIB el 18 de maig de
2019, que preveu, a més de la condonació del reintegrament de les bestretes que ja ha
percebut aquesta corporació (8.000 milers d'euros), un pagament anual de 1.000 milers d'euros
a favor del Consell Insular de Menorca durant el període 2019-2026 (ambdós inclosos), a més
d’un pagament final, per un import de 492 milers d'euros l’any 2027, fins a arribar a un import
total de 8.492 milers d'euros. Tampoc conté informació relativa a demandes judicials contra el
Consell per responsabilitat patrimonial, expropiacions i, en general, reclamacions de quantitat,
algunes de les quals s'han iniciat amb posterioritat al tancament de l'exercici 2018, ni al resultat
de la resolució d'aquestes demandes i les quanties que el CIME pot, si escau, haver de
sufragar.

RECOMANACIONS
Incloure en la memòria tota la informació comptable que estableix la INCL, així com tota
la necessària per poder interpretar correctament el Compte general, el qual ha de
reflectir la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de
l'execució del pressupost.
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III. ENTITATS DEPENDENTS I VINCULADES
L'àmbit subjectiu d'aquest apartat és el de les entitats dependents i vinculades al Consell
Insular de Menorca, que s'indiquen en el quadre de l'apartat I.2.B Àmbit subjectiu, objectiu i
temporal.

1. ENTITATS DEPENDENTS
L'àmbit subjectiu d'aquest apartat és el següent:
Organismes autònoms:
−

Consell Econòmic i Social de Menorca

−

Institut Menorquí d'Estudis

Societat mercantil dependent:
−

Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA

Empresa pública dependent:
−

Institut de la Joventut de Menorca

Fundacions públiques dependents:
−

Fundació Foment del Turisme de Menorca

−

Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca

Consorcis dependents:
−

Consorci de Residus i Energia de Menorca

−

Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó

−

Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca

−

Consorci Sociosanitari de Menorca

El Consell Insular ha facilitat a l'SCIB una relació certificada de totes les seves entitats
dependents i vinculades: organismes autònoms, societats mercantils, consorcis, fundacions i
entitats de dret públic, amb el percentatge que el Consell Insular hi manté a 31 de desembre de
2018 i amb la relació de membres que participen en cadascuna.
El Consell inclou en el certificat d'entitats la consideració de la Fundació Menorquina de l'Òpera
i la Fundació Enciclopèdia de Menorca com a entitats adscrites al Consell, amb criteris
SEC'2010. Tot i així, les aportacions del Consell a la Fundació Menorquina de l'Opera, durant
2018, no han estat les majoritàries respecte de les dels altres membres fundadors; la
dependència de la Fundació de l'Enciclopèdia de Menorca atribuïda a CIME, segons indica la
IG en el seu informe d'EPSF de 15 de novembre de 2019, està pendent de determinar. Per
això, l'SCIB les considera entitats vinculades.
Els aspectes més significatius dels informes de la Intervenció i d'auditoria externa d'aquestes
entitats, si escau, són els que s'exposen seguidament. Cal fer palès que la Sindicatura no ha
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revisat ni els informes d'auditoria externa ni els de la Intervenció, per la qual cosa no pot
assumir com a pròpies les opinions i les excepcions que s'hi posen de manifest.
Consell Econòmic i Social
L'informe de la Intervenció, de la liquidació del pressupost, de 8 d'abril de 2019, és favorable,
tot i que fa incidència en la desproporció de l'actual forma d'organització de l'entitat respecte de
la seva activitat i dades pressupostaries i obligacions formals de compliment. La liquidació del
pressupost de 2018 ha estat aprovada amb data 23 d'abril de 2019.
Institut Menorquí d'Estudis
L'informe de la Intervenció de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018, emès inicalment el
3 de maig de 2019, modificat el 16 de maig, i definitivament emès amb data 30 de juliol de
2019, és favorable amb una incidència, atès que els projectes de despesa es controlen de
forma externa al programa comptable sense que hi hagi una justificació suficient, la qual cosa
pot implicar que la informació comptable no sigui correcta i, fins i tot, pugui repercutir en les
relacions amb els agents finançadors.
El 22 de maig de 2019 s'aprova la liquidació del pressupost de l'IME de l'exercici 2018.
Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA
L'opinió de l'informe d'auditoria és favorable. No conté excepcions. Cal destacar el paràgraf
sobre els aspectes més rellevants de l'auditoria, en relació amb les operacions amb parts
vinculades, donada la realització durant l'exercici de transaccions, formalitzades principalment
mitjançant encàrrecs de gestió, així com pel manteniment de saldos significatius amb aquestes
entitats.
Institut de la Joventut de Menorca
L'opinió de l'informe d'auditoria és favorable. No conté excepcions.
Fundació Foment del Turisme de Menorca
L'opinió de l'informe d'auditoria és favorable. No conté excepcions.
Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
L'opinió de l'informe d'auditoria és favorable. No conté excepcions.
Consorci de Residus i Energia de Menorca
L'informe de la Intervenció, de 7 de març de 2019, sobre la liquidació del pressupost de 2018
és favorable.
Pel que fa a l'informe sobre els comptes anuals del Consorci, de 12 de setembre de 2019, la
Intervenció crida l'atenció sobre la manca d'aprovació de l'inventari de l'entitat, així com sobre la
necessitat d'especificar els aspectes més significatius de l'activitat concessional, d'acord amb la
nota informativa 2/2016 de l'Oficina Nacional de Comptabilitat, relativa al tractament comptable
que s'ha d'aplicar als acords de concessió de servei públic que realitzin les entitats sotmeses al
PGCP adaptat a l'Administració local. També fa referència a la formalització de l'opció de
compra que s'ha d'exercir durant l'exercici 2019 en relació amb el «contracte amb participació
en resultats energètics del Parc Eólic Es Milà» i a la necessitat de revisar les valoracions
adients per verificar el seu registre comptable. L'informe destaca, a més, que, com que no s'han
pogut formalitzar les actes adients, la comptabilització de les adscripcions al Consorci dels
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terrenys, construccions i instal·lacions per a dur a terme el servei de gestió de les deixalleries
municipals, es durà a terme en l'exercici 2019.
Amb data 11 de setembre de 2019 la presidenta del Consorci ha acordat proposar al Consell
Insular l'aprovació dels comptes anuals de 2018.
Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
L'informe de la Intervenció, de 5 d'abril de 2019, sobre la liquidació del pressupost de 2018 és
favorable.
En relació amb l'informe d'11 de juliol de 2019 sobre els comptes anuals, la Intervenció destaca
l'endeutament pendent d'amortitzar al tancament de 2018, per un total de 4.433 milers d'euros.
També posa de manifest l'impacte en el resultat econòmic patrimonial de la manca de
correlació entre les transferències de capital rebudes, per un import de 633 milers d'euros,
destinades a amortizar endeutament, i l'amortització dels actius que es varen finançar amb
l'endeutament, 393 milers d'euros.
La Junta Rectora del Consorci, en la sessió de 18 de desembre de 2019, ha aprovat els
comptes anuals de 2018.
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca
L'informe de la Intervenció, de 27 de maig de 2019, de la liquidació del pressupost de 2018 és
favorable. Tot i així, fa referència a la comptabilització inadeqüada de les sancions
urbanístiques en 2016 i 2017, segons el seu cobrament, i al fet que en 2018 es varen
regularitzar comptablement. Així, al tancament de 2018 els drets pendents de cobrament en
concepte de sancions urbanístiques ascendeix a 3.540 milers d'euros, dels quals 562 milers
d'euros corresponen als exercicis esmentats. Amb data 29 de maig de 2019, la Consellera de
Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge del Consell ha aprovat, per delegació de
la Presidència, la liquidació del pressupost del Consorci.
Pel que fa a l'informe sobre el compte anual, de 19 de juny de 2019, la Intervenció, entre altres
observacions, crida l'atenció sobre la manca d'aprovació de l'inventari de l'entitat i sobre la
correcció de la irregularitat posada de manifest l'any anterior respecte de la comptabilització de
les sancions urbanístiques, abans indicada. Amb data 31 de juliol de 2019, el president del
Consorci ha proposat al Consell Insular l'aprovació dels comptes anuals de 2018.
Consorci Sociosanitari de Menorca
El pressupost general de 2018 presenta un superàvit inicial per un import de 109 milers d'euros
a fi de compensar el romanent de tresoreria negatiu derivat de la liquidació del pressupost de
2016.
L'informe de la Intervenció sobre la liquidació del pressupost, de 30 de maig de 2019, és
favorable. Això no obstant, destaca que, en presentar un romanent de tresoreria negatiu, s'han
d'adoptar alguna de les mesures previstes en l'article 193 del TRLRHL. També indica que la
quantitat que ha rebut el Consorci per executar IFS del Consell Insular, per un import de 173
milers d'euros, s'ha comptabilitzat durant el 2018, però només s'han aplicat a aquesta finalitat
67 milers d'euros, per la qual cosa s'ha generat una desviació de finançament positiva de 106
milers d'euros.
Amb data 13 de setembre de 2019 la Intervenció del Consell presenta l'informe sobre els
comptes anuals de 2018 del Consorci Sociosanitari de Menorca, en el qual s'informa dels
assentaments comptables realitzats, dels quals destaca, per quantia, la provisió per a
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deteriorament de crèdits i altres inversions constituïda en 2018 per un import de 254 milers
d'euros; aquesta provisió correspon a la totalitat dels saldos pendents de cobrament de 2017
del Consell; en els registres comptables del Consell no consta el reconeixement d'aquests
imports. En conseqüència, la liquidació pressupostària del Consorci hauria d'haver reconegut
l'efecte de les diferències amb el Consell.
També destaca la realització d'inversions sobre un edifici propietat del Consell Insular, el qual
hauria d'estar adscrit al Consorci.
Els Estatuts del Consorci estableixen que, abans del 30 de juny, la Junta de Govern ha de
proposar al Consell Insular l'aprovació del compte del Consorci; també estableixen que,
transcorreguda aquesta data, correspon a la Presidència del Consorci la facultat de proposar
l'aprovació del compte. Atesa la superació d'aquests terminis, la presidenta del Consorci, el 13
de setembre de 2019, ha presentat al Consell els comptes anuals de 2018 per a la seva
aprovació.

Incidències
Per a totes les entitats amb pressupost limitador s'ha posat de manifest un retard en la
tramitació de l'expedient de liquidació del seu pressupost. Aquest retard també es produeix en
la preparació dels comptes anuals corresponents i en la seva presentació al Consell Insular.
En el certificat, de 29 d'octubre de 2019, de la secretària del Consell, s'informa que els estatuts
del Consorci del Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó, publicats en el BOIB núm. 145, d'1
d'octubre de 2005, es troben pendents d'adaptar-se a la normativa bàsica aplicable als
Consorcis; també s'informa que aquest Consorci es troba, durant l'exercici 2018, adscrit al
Consell de Menorca. La Junta Rectora del Consorci n'ha aprovat els comptes anuals de 2018,
el 18 de desembre de 2019, data molt posterior a la del 21 d'octubre de 2019, d'aprovació del
Compte general del Consell, de la qual forma part.
Si el Consorci Sociosanitari de Menorca hagués reconegut i regularitzat les diferències en
conciliació amb el Consell Insular, la liquidació del pressupost de 2018 hauria presentat, a més
del romanent de tresoreria negatiu, un desequilibri pressupostari.
El Compte general del Consell incorpora la documentació del compte del Consorci Pavelló
Esportiu de Maó, de l'exercici 2018, abans que no l'aprovi la Junta de Govern, atès que
l'aprovació s'ha produït amb posterioritat a la del Compte general del Consell Insular.
No consta la realització de l'auditoria de comptes, que, d'acord amb l'article 122.3 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, s'ha de dur a terme sobre els comptes
anuals dels consorcis adscrits al Consell, sota la responsabilitat de l'òrgan de control d'aquest.

2. DADES AGREGADES DE LES ENTITATS DEPENDENTS
En aquest apartat es mostren diverses dades agregades de les entitats dependents del
Consell.
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A.

DRETS DE COBRAMENT DE LES ENTITATS DEPENDENTS RESPECTE DEL
CONSELL INSULAR

En l'actiu del balanç de situació de les entitats dependents hi ha drets de cobrament dels quals
el Consell és el deutor per diferents conceptes (per transferències de l'exercici corrent que, a 31
de desembre, resten pendents de pagament; per facturació de serveis que presten les entitats
al Consell, etc.). Aquests saldos no sempre coincideixen amb el deute que reconeix el Consell.
El detall es mostra en el quadre següent:
CIME 2018. ENTITATS DEPENDENTS. DRETS DE COBRAMENT RESPECTE DEL CIME A 31/12/2018 (EN MILERS D'EUROS)
Drets de cobr. a
% sobre total
Deute recon.
Deute no recon. Drets no recon. per
ENTITAT
l'actiu entitats
d'actiu
pel CIME
pel CIME
les entitats
Consell Econòmic i Social de Menorca
0
0,0%
0
0
0
Institut Menorquí d'Estudis
75
56,0%
75
0
0
TOTAL ORGANISMES AUTÒNOMS
75
75
0
0
Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA
180
27,5%
180
0
0
TOTAL SOCIETATS MERCANTILS
180
180
0
0
Institut de la Joventut de Menorca
0
0,0%
0
0
0
TOTAL EMPRESES PÚBLIQUES
0
0
0
0
Fundació Foment del Turisme de Menorca
456
11,1%
150
306
0
Fund. Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
87
1,1%
83
4
0
TOTAL FUNDACIONS
543
233
310
0
Cons. de Residus i Energia de Menorca
0
0,0%
1.817
0
1.817
Cons. Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
0
0,0%
0
0
0
Cons. Protecció de la Legalitat Urbanística
0
0,0%
0
0
0
Consorci Sociosanitari de Menorca
253
74,1%
0
253
0
TOTAL CONSORCIS
253
1.817
253
1.817
TOTAL
1.051
2.305
563
1.817

Durant el 2018, el Consorci Sociosanitari de Menorca ha aprovisionat la totalitat del saldo
pendent de cobrament per un import de 253 milers d'euros, atès que no consta al Consell
Insular cap obligació de pagament per aquest import.
El deute reconegut durant el 2018 pel Consell a favor del Consorci de Residus i Energia de
Menorca, per un import de 1.817 milers d'euros, correspon, principalment, a les transferències
de capital per dur a terme les IFS17 aprovades pel Consell, per un total de 1.710 milers
d'euros, perquè les executi el Consorci. Durant el 2019 s'ha anul·lat, per manca d'execució, un
total de 1.259 milers d'euros del saldo pendent d'abonar al Consorci per aquest concepte.

Incidències
S'han detectat diferències entre els drets de cobrament respecte del Consell que consten en els
comptes de les entitats dependents i les obligacions que ha registrat el Consell. A 31 de
desembre de 2018, el deute que el Consell no ha reconegut, però sí les entitats dependents,
correspon, bàsicament, al Consorci Sociosanitari de Menorca, per un total de 253 milers
d'euros, que va reconeixer els drets en 2017 i que ha aprovisionat per a deteriorament en 2018,
i a la Fundació Foment del Turisme per un total de 306 milers d'euros corresponents a
l'anualitat de 2017 del Conveni amb l'ATB. Durant el 2019 el Consell no ha reconegut cap de
les obligacions esmentades.
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B.

EVOLUCIÓ DELS FONS PROPIS I DELS RESULTATS DE LES ENTITATS
DEPENDENTS

L'evolució dels fons propis de les entitats dependents entre 2016 i 2018 és:
CIME 2018. ENTITATS DEPENDENTS. EVOLUCIÓ DELS FONS PROPIS (EN MILERS D'EUROS)
ENTITAT
2016
2017
Consell Econòmic i Social de Menorca
0
0
Institut Menorquí d'Estudis
50
51
TOTAL ORGANISMES AUTÒNOMS
50
51
Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA
407
408
TOTAL SOCIETATS MERCANTILS
407
408
Institut de la Joventut de Menorca
793
724
TOTAL EMPRESES PÚBLIQUES
793
724
Fundació Foment del Turisme de Menorca
1.034
1.402
Fund. Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
6.875
7.108
TOTAL FUNDACIONS
7.909
8.510
Cons. de Residus i Energia de Menorca
7.665
8.433
Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
1.593
1.832
Cons. Protecció de la Legalitat Urbanística
-1.327
-1.351
Consorci Sociosanitari de Menorca
70
87
TOTAL CONSORCIS
8.001
9.000
TOTAL
17.161
18.693

2018

0
47
47
452
452
679
679
1.264
6.469
7.733
9.026
2.104
1.971
103
13.205
22.115

El patrimoni net del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística era negatiu fins a
l'exercici 2018, exercici en què s'han comptabilitzat els drets derivats de les sancions
urbanístiques imposades i s'han regularitzat els dels exercicis 2016 i 2017, que s'havien
registrat només en funció del seu cobrament.
L'evolució dels resultats de les entitats dependents entre 2016 i 2018 es detalla en el quadre
següent:
CIME 2018. ENTITATS DEPENDENTS. EVOLUCIÓ DELS RESULTATS (EN MILERS D'EUROS)
ENTITAT
2016
2017
Consell Econòmic i Social de Menorca
0
0
Institut Menorquí d'Estudis
14
11
TOTAL ORGANISMES AUTÒNOMS
14
11
Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA
29
1
TOTAL SOCIETATS MERCANTILS
29
1
Institut de la Joventut de Menorca
10
-27
TOTAL EMPRESES PÚBLIQUES
10
-27
Fundació Foment del Turisme de Menorca
261
397
Fund. Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
106
67
TOTAL FUNDACIONS
367
464
Cons. de Residus i Energia de Menorca
887
1.345
Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
239
238
Cons. Protecció de la Legalitat Urbanística
-196
-20
Consorci Sociosanitari de Menorca
61
54
TOTAL CONSORCIS
991
1.618
TOTAL
1.411
2.067

2018

0
-4
-4
44
44
-22
-22
-134
-452
-586
539
272
3.323
16
4.150
3.582

Incidències
Tot i que cap de les entitats dependents del Consell presenta fons propis negatius, excepte per
al Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca, el
resultat de l'exercici ha disminuït i són quatre d'aquestes entitats les que mostren pèrdues
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durant el 2018, la qual cosa pot implicar que el Consell Insular n'hagi d'incrementar el supor
futur per garantir-ne la continuïtat de l'activitat.
El Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca
disposa d'ingressos propis, provinents de d'infraccions i multes, l'execució d'ingrés dels quals
ha suposat en 2018 un total de 3.653 milers d'euros. En aquest import s'inclouen les sancions
imposades en exercicis anteriors que no s'havien comptabilitzat, atès el seu registre en funció
de la recaptació. El pendent de cobrament acumulat al tancament de 2018 ascendeix
aproximadament a 4.159 milers d'euros, sobre el qual el Consorci manté una provisió de 651
milers d'euros. Aquest import elevat de les sancions pendents de cobrar reflecteix les dificultats
en la recaptació d'aquets drets, que redueix la capacitat de finançament del Consorci i que pot
implicar altres problemes de gestió.
La comptabilització durant el 2018 de les sancions imposades en exercicis anteriors i pendents
de cobrar, han suposat l'aflorament d'ingresos en el compte de resultats econòmic patrimonial
de l'exercici fiscalitzat per, aproximadament, 1.204 milers d'euros. D'acord amb la normativa
comptable aplicable, el Consorci hauria d'haver registrat aquests ingressos de dret públic com a
resultats d'exercicis anteriors i no com a resultats de l'exercici fiscalitzat.
El Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional a l'any 2006 va subscriure un préstec amb una
entitat financera, per un import de 11.400 milers d'euros, amb una durada fins a l'any 2025. El
finançament de les amortitzacions i els interessos financers del préstec, l'han assolit, mitjançant
aportacions periòdiques, les entitats consorciades: Consell Insular de Menorca i Ajuntament de
Maó, amb un 37,5 % cada una, i el Govern Balear, amb un 25 %. Al tancament de 2018, el
balanç de situació del Consorci presentava un endeutament, per aquest concepte, per un
import de 4.433 milers d'euros. El Govern Balear té reconegudes despeses pluriennals per les
aportacions futures, interessos inclosos, per un total de 1.242 milers d'euros. A l'igual que
l'Ajuntament de Maó i el Govern Balear, i tot i que no consta que s'hagi produït l'acord
corresponent entre el Consell Insular i el Consorci, el Consell Insular realitza les aportacions
necessàries per satisfer les anualitats del préstec i la despesa financera. D'acord amb la norma
de reconeixement i valoració núm. 18 «Transferències i subvencions», inclosa en la segona
part del nou Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local, el Consorci
hauria d'haver comptabilitzat un actiu per incloure-hi els drets de cobrament de les entitats
consorciades i del Govern, atenent-ne el venciment, amb càrrec a l'epígraf de patrimoni net, per
un import 4.433 milers d'euros.
Les subvencions rebudes de les entitats consorciades i del Govern Balear destinades a
l'amortització del préstec per finançar el cost d'adquisició del Pavelló Esportiu Multifuncional de
Maó s'han d'imputar al resultat de cada exercici, en proporció a la vida útil de l'actiu finançat,
aplicant el mateix mètode que per a la dotació de l'amortització d'aquest. Tot i que en les
normes de reconeixement i valoració de la Memòria dels comptes anuals s'indica que les
«transferències i subvencions» es classifiquen i s'imputen a resultats segons els criteris
establerts en l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, que aprova la Instrucció del model
normal de comptabilitat local, les aportacions rebudes es comptabilitzen íntegrament com a
ingressos de l'exercici.

C.

PASSIUS EXIGIBLES DE LES ENTITATS DEPENDENTS

A 31 de desembre de 2018, l'import dels creditors de les entitats dependents es detalla en el
quadre següent:
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CIME 2018. ENTITATS DEPENDENTS. PASSIUS EXIGIBLES (EN MILERS D'EUROS)
Creditors a 31/12/2018
ENTITAT
No corrent
Corrent
Consell Econòmic i Social de Menorca
0
0
Institut Menorquí d'Estudis
0
88
TOTAL ORGANISMES AUTÒNOMS
0
88
Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA
23
179
TOTAL SOCIETATS MERCANTILS
23
179
Institut de la Joventut de Menorca
0
50
TOTAL EMPRESES PÚBLIQUES
0
50
Fundació Foment del Turisme de Menorca
0
2.853
Fund. Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
281
865
TOTAL FUNDACIONS
281
3.718
Cons. de Residus i Energia de Menorca
499
498
Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
3.800
648
Cons. Protecció de la Legalitat Urbanística
1.541
14
Consorci Sociosanitari de Menorca
0
239
TOTAL CONSORCIS
5.840
1.399
TOTAL
6.144
5.434

TOTAL

0
88
88
202
202
50
50
2.853
1.146
3.999
998
4.448
1.555
239
7.239
11.579

L'evolució del passiu exigible de les entitats dependents de 2016 a 2018 és:
CIME 2018. ENTITATS DEPENDENTS. EVOLUCIÓ DELS PASSIUS EXIGIBLES (EN MILERS D'EUROS)
ENTITAT
2016
2017
Consell Econòmic i Social de Menorca
0
0
Institut Menorquí d'Estudis
78
46
TOTAL ORGANISMES AUTÒNOMS
78
46
Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA
169
262
TOTAL SOCIETATS MERCANTILS
169
262
Institut de la Joventut de Menorca
38
28
TOTAL EMPRESES PÚBLIQUES
38
28
Fundació Foment del Turisme de Menorca
1.257
2.101
Fund. Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
886
822
TOTAL FUNDACIONS
2.143
2.923
Cons. de Residus i Energia de Menorca
2.043
1.562
Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
5.700
5.067
Cons. Protecció de la Legalitat Urbanística
1.559
1.561
Consorci Sociosanitari de Menorca
287
438
TOTAL CONSORCIS
9.590
8.628
TOTAL
12.018
11.887

2018

0
88
88
202
202
50
50
2.853
1.146
3.999
998
4.448
1.555
239
7.239
11.579

La distribució de les despeses financeres per entitats i el seu pes respecte a les despeses
ordinàries són els següents:
CIME 2018. ENTITATS DEPENDENTS. EVOLUCIÓ I IMPORTÀNCIA DE LES DESPESES FINANCERES (EN MILERS D'EUROS)
Desp. financeres
ENTITAT
% var.
Desp. ordin. 18
% int/d.o.
2017
2018
Consell Econòmic i Social de Menorca
0
0
8
Institut Menorquí d'Estudis
0
0
721
TOTAL ORGANISMES AUTÒNOMS
0
0
729
Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA
0
1
--100,0%
1.631
TOTAL SOCIETATS MERCANTILS
0
1
1.631
Institut de la Joventut de Menorca
0
0
321
TOTAL EMPRESES PÚBLIQUES
0
0
321
Fundació Foment del Turisme de Menorca
0
0
3.145
Fund. Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
11
8
-31,7%
5.875
0,1%
TOTAL FUNDACIONS
12
8
-34,2%
9.020
0,1%
Cons. de Residus i Energia de Menorca
10
8
-23,5%
4.629
0,2%
Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
0
0
467
Cons. Protecció de la Legalitat Urbanística
0
0
290
Consorci Sociosanitari de Menorca
1
1
3.662
-
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CIME 2018. ENTITATS DEPENDENTS. EVOLUCIÓ I IMPORTÀNCIA DE LES DESPESES FINANCERES (EN MILERS D'EUROS)
Desp. financeres
ENTITAT
% var.
Desp. ordin. 18
% int/d.o.
2017
2018
TOTAL CONSORCIS
11
9
-18,3%
5.385
0,2%
TOTAL
23
17
-24,2%
17.086
0,1%

D.

APORTACIONS REBUDES PER LES ENTITATS DEPENDENTS

Segons els comptes anuals de les entitats dependents, aquestes han rebut les aportacions
que, per naturalesa i origen, es detallen a continuació:
CIME 2018. ENTITATS DEPENDENTS. APORTACIONS REBUDES DEL CONSELL DINS L'EXERCICI (EN MILERS D'EUROS)
Aportacions rebudes del
Aport. patrim. del Aport. totals del Aport. altres ent.
CIME
ENTITAT
TOTAL
CIME
CIME
públ.
Corrent
Capital
Consell Econòmic i Social de Menorca
8
0
0
8
0
8
Institut Menorquí d'Estudis
566
0
0
566
11
577
TOTAL ORGANISMES AUTÒNOMS
574
0
0
574
11
585
Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA
954
0
0
954
0
954
TOTAL SOCIETATS MERCANTILS
954
0
0
954
0
954
Institut de la Joventut de Menorca
404
0
0
404
0
404
TOTAL EMPRESES PÚBLIQUES
404
0
0
404
0
404
Fundació Foment del Turisme de Menorca
2.785
0
0
2.785
0 2.785
Fund. Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
3.283
200
0
3.483
997 4.480
TOTAL FUNDACIONS
6.068
200
0
6.268
997 7.265
Cons. de Residus i Energia de Menorca
220
130
0
350
400
750
Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
56
238
0
293
451
745
Cons. Protecció de la Legalitat Urbanística
175
0
0
175
0
175
Consorci Sociosanitari de Menorca
2.556
198
0
2.754
0 2.754
TOTAL CONSORCIS
3.007
566
0
3.572
851 4.424
TOTAL ENTITATS DEPENDENTS
11.007
766
0
11.773
1.859 13.632

D'acord amb la liquidació pressupostària del Consell, l'evolució de les aportacions rebudes per
les entitats dependents és la següent:
CIME 2018. ENTITATS DEPENDENTS. EVOLUCIÓ DE LES APORTACIONS DEL CONSELL (EN MILERS D'EUROS)
ENTITAT
2016
2017
Consell Econòmic i Social de Menorca
5
7
Institut Menorquí d'Estudis
472
530
TOTAL ORGANISMES AUTÒNOMS
477
537
Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA
734
845
TOTAL SOCIETATS MERCANTILS
734
845
Institut de la Joventut de Menorca
351
352
TOTAL EMPRESES PÚBLIQUES
351
352
Fundació Foment del Turisme de Menorca
1.740
2.140
Fund. Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
3.021
3.126
TOTAL FUNDACIONS
4.761
5.266
Cons. de Residus i Energia de Menorca
183
90
Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
281
280
Cons. Protecció de la Legalitat Urbanística
175
200
Consorci Sociosanitari de Menorca
1.722
2.402
TOTAL CONSORCIS
2.361
2.972
TOTAL
8.684
9.971

2018

8
587
595
968
968
404
404
2.779
3.471
6.250
2.167
293
175
2.781
5.416
13.633

La diferència total entre les aportacions que ha reconegut el Consell i els drets que han
comptabilitzat les entitats dependents ascendeix a 1.860 milers d'euros de majors aportacions
netes del Consell, i que afecta, principalment, el Consorci de Residus i Energia de Menorca,
amb 1.817 milers d'euros. Aquesta diferència entre els drets i les obligacions reconegudes
94

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

deriva de les aportacions que ha reconegut en 2018 el Consell en concepte d'IFS 2017, i dels
quals el Consorci, ateses les inversions executades, ha reconegut per un total de 451 milers
d'euros durant el 2019.

E.

EVOLUCIÓ DE
DEPENDENTS

LES

DESPESES DE

PERSONAL

DE

LES

ENTITATS

L'evolució de les despeses de personal, segons les dades dels comptes anuals, és la següent:
CIME 2018. ENTITATS DEPENDENTS. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES DE PERSONAL (EN MILERS D'EUROS)
ENTITAT
2016
2017
Consell Econòmic i Social de Menorca
0
0
Institut Menorquí d'Estudis
282
301
TOTAL ORGANISMES AUTÒNOMS
282
301
Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA
954
954
TOTAL SOCIETATS MERCANTILS
954
954
Institut de la Joventut de Menorca
395
413
TOTAL EMPRESES PÚBLIQUES
395
413
Fundació Foment del Turisme de Menorca
661
640
Fund. Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
3.423
3.657
TOTAL FUNDACIONS
4.084
4.297
Cons. de Residus i Energia de Menorca
260
304
Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
0
0
Cons. Protecció de la Legalitat Urbanística
184
248
Consorci Sociosanitari de Menorca
2.114
2.644
TOTAL CONSORCIS
2.559
3.197
TOTAL
8.273
9.162

2018

0
329
329
1.118
1.118
480
480
788
4.243
5.031
320
0
272
2.845
3.437
10.396

El detall, per entitat, de l'evolució del nombre mitjà de treballadors és el següent:
CIME 2018. ENTITATS DEPENDENTS. EVOLUCIÓ DE LA MITJANA ANUAL DE TREBALLADORS
ENTITAT
2016
2017
Consell Econòmic i Social de Menorca
0
0
Institut Menorquí d'Estudis
8
9
TOTAL ORGANISMES AUTÒNOMS
8
9
Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA
20
22
TOTAL SOCIETATS MERCANTILS
20
22
Institut de la Joventut de Menorca
11
12
TOTAL EMPRESES PÚBLIQUES
11
12
Fundació Foment del Turisme de Menorca
21
21
Fund. Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
169
177
TOTAL FUNDACIONS
190
198
Cons. de Residus i Energia de Menorca
4
3
Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
0
0
Cons. Protecció de la Legalitat Urbanística
s.d.
1
Consorci Sociosanitari de Menorca
86
88
TOTAL CONSORCIS
90
92
TOTAL
320
334
s.d.: sense dades

2018

0
8
8
24
24
13
13
23
s.d.
23
3
0
1
88
92
160

El Consell Econòmic i Social i el Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó no tenen
treballadors en plantilla. La càrrega de feina corresponent, l'assumeix el personal del Consell.
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RECOMANACIONS
Realitzar conciliacions periòdiques dels saldos pendents entre les entitats dependents i
el Consell.
Reconèixer els drets de cobrament respecte del Consell de forma simultània o, si més
no, després que aquest reconegui comptablement l'obligació corresponent.
Comptabilitzar en el mateix període de comptes anuals les despeses i els ingressos que
sorgeixen del mateix fet econòmic o de la mateixa transacció. Analitzar la naturalesa de
les operacions o transaccions i comptabilitzar els crèdits pluriennals, si pertoca.
Vigilar el compliment de la normativa comptable en matèria d'enregistrament
d'operacions que resulta aplicable a cada una de les entitats dependents.
Realitzar les auditories dels comptes anuals dels consorcis adscrits, que s'han de dur a
terme d'acord amb l'article 122.3 de la Llei 40/2015 sota la responsabilitat de l'òrgan de
control del Consell.

3. ENTITATS VINCULADES
Les entitats vinculades (que no depenen directament del Consell, però aquest hi té participació
en el patrimoni fundacional o en els òrgans de govern) incloses en l'àmbit subjectiu d'aquest
Informe i els membres que hi participen són els següents:
CIME 2018. ENTITATS VINCULADES I MEMBRES QUE HI PARTICIPEN
MEMBRES QUE HI PARTICIPEN
Govern de les Illes Balears, Consell Insular de Mallorca, Consell Insular de Menorca, Consell
Gestión Urbanística de Baleares, S.A.
Insular d'Eivissa i Formentera, Entidad Pública Empresarial del Suelo, Sa Nostra i "la Caixa"
Inmobiliaria Casa de Menorca, S.A.
Associació Casa de Menorca i Consell Insular de Menorca
Gesmultiplex Menorca, S.L.
Consell Insular de Menorca, Editora Balear, SA, i Iniciativas Radiofónicas y de Televisión, S.L.
Govern de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca, Ajuntament de Maó i Amics de s'Òpera de
Fundació Menorquina de l'Òpera
Maó
Patró: Ajuntament de Maó. Patró adherit: Consell Insular de Menorca. Mecenes: diferents persones
Fundació Teatre Principal de Maó
jurídiques del sector privat
Obra Cultural de Menorca, vuit autors de l'Enciclopèdia de Menorca, Consell Insular de Menorca,
Fundació Enciclopèdia de Menorca
Govern de les Illes Balears, els vuit ajuntaments de Menorca i la Universitat de les Illes Balears
Consorci del Museu Militar de Menorca i Patrimoni
Ministeri de Defensa, Govern de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca, Ajuntament de Maó i
Històric del Port de Maó i Cala Sant Esteve
Ajuntament des Castell
Consorci Penya-segats del Port de Maó
Govern de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca i Ajuntament de Maó.
Consorci per al Desenvolupament Esportiu de
Govern de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca i Ajuntament de Ciutadella
Ciutadella
Consorci Universitari Centre Associat de la UNED a
Consell Insular de Menorca, Consell Insular d'Eivissa i Formentera, Consell Insular de Mallorca i
les Illes Balears
Universitat Nacional d'Educació a Distància
Consorci per a la Protecció i Acollida de Persones
Govern de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca, Consell Insular de Mallorca i Ajuntament
Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes
Palma, Associació Mallorquina pro-Disminuïts (AMADIP)
Balears
ENTITAT

Les transferències corrents i de capital, així com les aportacions patrimonials, que ha realitzat
el Consell a aquestes entitats, durant l'exercici 2018, tenen el detall següent:
CIME 2018. ENTITATS VINCULADES. APORTACIONS REBUDES DEL CIME DINS L'EXERCICI (en milers d'euros)
Aportacions
Aportació
ENTITAT
patrimonial
Corrent Capital
Gestión Urbanística de Baleares, S.A. (*)
0
0
Inmobiliaria Casa de Menorca, S.A. (*)
10
0
Gesmultiplex Menorca, SL (*)
0
0
Fundació Menorquina de l'Òpera
50
0
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CIME 2018. ENTITATS VINCULADES. APORTACIONS REBUDES DEL CIME DINS L'EXERCICI (en milers d'euros)
Aportacions
Aportació
ENTITAT
TOTAL
patrimonial
Corrent Capital
Fundació Teatre Principal de Maó
56
1
0
57
Fundació Enciclopèdia de Menorca
15
0
0
15
Consorci del Museu Militar de Menorca i Patrimoni Historicomilitar del Port de Maó i Cala Sant
20
0
0
20
Esteve
Consorci Penya-segats del Port de Maó
6
116
0
122
Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella
27
73
0
101
Consorci Universitari Centre Associat de la UNED a les Illes Balears
50
0
0
50
Consorci per a la Protecció i Acollida de Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes
41
0
0
41
Balears
TOTAL
276
190
0
466
(*) Aquestes societats mercantils es consideren vinculades com a conseqüència de l'estabilitat de la participació en el seu capital, encara que no rebin
regularment aportacions del Consell o dels seus organismes autònoms.

Les aportacions realitzades al Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella, per un
import de 101 milers d'euros, són conseqüència del cofinançament, entre les entitats
consorciades, d'una operació de préstec pluriennal subscrita l'any 2007, amb una durada fins al
2027. Les aportacions que ha realitzat el Consell Insular corresponen a la seva participació en
la cancel·lació de l'anualitat corresponent al 2018 i als seus interessos.

97

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

IV. ANNEXOS
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1. MARC NORMATIU
CIME 2018. QUADRE NÚM. I.4.1: MARC NORMATIU DE L'EXERCICI 2018
Normativa autonòmica i insular:
Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134, de 2 de novembre)
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de
desembre)
Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 (BOIB núm.
163, de 29 de desembre 2017)
Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars (BOIB núm. 87, de 26 de juny)
Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes, de 29 de juliol de 2009, 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. 130, de 5 de setembre)
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local a les Illes Balears (BOIB núm. 186 Ext., 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 de règim local (BOE núm. 80, de 3 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)
Ordre EHA/3565, de 3 de desembre de 2008, per la qual s'aprova l'estructura dels pressuposts de les entitats locals (BOE núm. 297, de
10 de desembre)
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)
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)
Ordre EHA/1781, de 2 de setembre de 2013, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (suplement del BOE
núm. 237, de 3 d'octubre)
Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (BOE núm. 103, de 30 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)
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 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (BOE núm. 312, de 30 de desembre)
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018
Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres
de caràcter econòmic (BOE núm. 315, de 30 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 30 de març de 2007, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es fa públic l'Acord del Ple, de 29 de març de
2007, 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. 90, de 14 d'abril)
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el tex refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local
(BOE núm. 96, de 22 d'abril)
Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de l'Administració local (BOE núm.
106, de 3 de maig)
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre)
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre)
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)
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Consell Insular de Menorca
Consell Insular de Menorca
J

Illa: Menorca
18

OA

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)
ACTIU
A)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
B)
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Actiu no corrent
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions immobiliàries
Patrimoni públic del sòl
Inversions financeres a ll/t en entitats del grup, multigrup i assoc.
Inversions financeres a llarg termini
Deutors i altres comptes per cobrar a llarg termini
Actiu corrent
Existències
Deutors i altres comptes per cobrar a curt termini
Inversions financeres a c/t en entitats del grup, multigrup i assoc.
Inversions financeres a curt termini
Ajustos per periodificació
Efectiu i altres actius líquids equivalents

Total actiu
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL (imports en euros)
1. Ingressos tributaris i urbanístics
a) Imposts
b) Taxes
c) Contribucions especials
d) Ingressos urbanístics
2. Transferències i subvencions rebudes
a) de l'exercici
b) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no financer
c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres
3. Vendes i prestacions de serveis
a) Vendes
b) Prestacions de serveis
c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per altres entitats
4. Variació d'existencies de prod.terminats i en curs i deteriorament de valor
5. Treballs realitzats per a l'entitat per al seu immobilitzat
6. Altres ingressos de gestió ordinària
7. Excés de provisions
A) total ingressos de gestió ordinàira (1+2+3+4+5+6+7)
8. Despeses de personal
9. Transferències i subvencions concedides
10. Aprovisionaments
11. Altres despeses de gestió ordinària
12. Amortització de l'immobilitzat
B) total despeses de gestió ordinàira (8+9+10+11+12)
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)
Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no
13.
financer i actius en estat de venda
14. Altres partides no ordinàries
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)
15. Ingressos financers
16. Despeses financeres
17. Despeses financeres imputades a l'actiu
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers
19. Diferències de canvi
20. Deteriorament de valor, baixes i alienació d'actius i passius financers
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)
ESTAT DEL DEUTE (imports en euros)

Totals

Saldo
Corrent
Anterior
108.777.045 104.070.349
181.693
114.715
106.652.263 101.963.381

1.559.862
383.227

1.559.861
432.391

49.700.907
44.287
9.452.180

51.261.567
2.764.806
9.598.186

444.742

444.972

39.759.698

38.453.604

158.477.952

155.331.916

Corrent
4.744.917
3.263.686
1.481.231

Anterior
4.318.130
2.839.480
1.478.651

70.957.023
66.306.355
789.158
3.861.510
95.152
26.624
68.528

64.387.339
59.478.471
750.487
4.158.381
115.573
57.003
58.570

-2.720.518
760.512

563.841

73.837.085
-21.689.806
-31.314.486
-1.091.369
-12.187.386
-5.781.426
-72.064.474
1.772.611

69.384.883
-20.055.134
-21.465.268
-70.699
-11.882.251
-5.401.776
-58.875.129
10.509.754

199.145
1.971.756
30.763
-509.267

-5.877.739
4.632.015
43.943
-1.069.697

45.741

-846.105

-432.763
1.538.994

-1.871.859
2.760.157

Pendent 01/01/18
A llarg termini
A curt termini
20.809.183
5.006.062

Total
25.815.246
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Exercici:
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Tipus: CI

Població:

91.920

PATRIMONI NET I PASSIU
A) Patrimoni net
I. Patrimoni
II. Patrimoni generat
III. Ajustos per canvi de valor
IV. Subvencions rebudes pendents d imputació a resultats
B) Passiu no corrent
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a ll/t
IV. Creditors i altres comptes a pagar per llarg termini
V. Ajusts per periodificació a llarg termini
C) Passiu corrent
I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a c/t
IV. Creditors i altres comptes per pagar a curt termini
V. Ajusts per periodificació
Total passiu

Saldo
Corrent
Anterior
94.364.585
91.834.632
41.308.816
41.308.816
48.151.251
46.427.496
4.904.518
30.704.273
15.000.000
15.704.273

4.098.319
35.914.461
15.000.000
20.809.183
105.277

33.409.094

27.582.824

6.255.003

6.631.079

27.154.091

20.951.745

158.477.952

155.331.916

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)
Comptes
Saldo inicial Cobraments Pagaments
Saldo final
Caixa operativa
652
13.037.810
13.037.647
815
Bancs comptes operatius
38.439.782
74.349.282
73.039.895
39.749.170
Bancs restringts recapt.
Caixa restringida
27
39.623
39.117
533
Bancs restringits pag.
13.144
41.722
45.686
9.180
Bancs comptes financers
Altres
Totals
38.453.604
87.468.437
86.162.344
39.759.698

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 corrent - passiu corrent)
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

Creacions

Variacions
Amortització
5.485.219

119,0
147,3
697,5
16.291.813
40,5
52,1
2,5
29,3

Pendent 31/12/18
Total
A llarg termini A curt termini
-5.485.219
15.579.690
4.750.337

%
%
EUR/h.
EUR
%
%
%
%

Total
20.330.027
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Consell Insular de Menorca
LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

EXECUCIÓ
PREVISIÓ
CAPÍTOLS INGRESSOS
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Liquidació
(b)
(c)
Cobrat
1.155.078
1.240.016
961.668
1.155.078
1,6
107,4
1. Imposts directes
1.668.481
1.535.578
1.535.578
1.668.481
2,0
92,0
2. Imposts indirectes
2.516.530
2.320.793
2.229.928
2.516.530
3,0
92,2
3. Taxes i altres ingressos
62.442.299
1.306.757
64.019.911
56.763.787
2,1
63.749.056
83,1
100,4
4. Transferències corrents
164.745
246.522
215.528
164.745
0,3
149,6
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació inversions reals
24.766.371
7.540.016
6.724.350
806.602
3,3
25.572.972
9,8
29,5
7. Transferències capital
275.000
29.394.382
162.302
142.681
10.688,9
29.669.382
0,2
0,5
8. Variació actius financers
9. Variació passius financers
5.992.324
5.992.324
Total ingressos
92.988.504
37.500.065
40,3 130.488.568
77.065.138
100,0
59,1
68.573.520
CAPÍTOLS DESPESES
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Liquidació
(b)
(c)
Pagat
21.412.987
506.303
20.821.298
20.821.298
2,4
21.919.290
24,8
95,0
1. Remuneració personal
13.126.686
138.554
11.425.921
9.758.432
1,1
13.265.240
13,6
86,1
2. Compra béns i serveis
706.910
190.393
890.570
890.570
26,9
897.303
1,1
99,2
3. Interessos
20.683.942
550.950
18.796.050
13.188.825
2,7
21.234.892
22,4
88,5
4. Transferències corrents
300.000
300.000
5. Fons de contingència
24.216.003
15.078.412
13.827.194
12.627.029
62,3
39.294.414
16,5
35,2
6. Inversions reals
7.726.766
20.812.294
13.218.155
3.467.047
269,4
28.539.060
15,8
46,3
7. Transferències capital
275.000
100.828
88.628
275.000
0,1
36,7
8. Variació actius financers
4.540.211
223.158
4.763.369
4.763.369
4,9
4.763.369
5,7
100,0
9. Variació passius financers
Total despeses
92.988.504
37.500.065
40,3 130.488.568
83.843.385
100,0
64,3
65.605.199
SITUACIÓ ECONÒMICA
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Final
(c)
Mov. fons
Total ingressos
92.988.504
37.500.065
40,3 130.488.568
77.065.138
59,1
68.573.520
Total despeses
92.988.504
37.500.065
40,3 130.488.568
83.843.385
64,3
65.605.199
Diferències
-6.778.247
2.968.321
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
6.768.058
11.626.438
171,8
18.394.495
1. Serveis públics bàsics
23.784.191
948.474
4,0
24.732.665
2. Actua. protec. i prom. social
9.118.139
2.166.186
23,8
11.284.326
3. Prod.béns públics car.pref.
27.625.622
12.618.722
45,7
40.244.344
4. Actua. caire econòmic
20.445.372
9.726.693
47,6
30.172.065
9. Actua. caràcter general
5.247.121
413.552
7,9
5.660.672
0. Deute públic
Total
92.988.504
37.500.065
40,3 130.488.568
RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

Dret rec. nets Oblig.rec.net.

69.362.820
51.933.840
a. Operacions corrents
7.540.016
27.045.349
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a + b)
76.902.836
78.979.188
162.302
100.828
c. Actius Financers
4.763.369
d. Passius Financers
2. Operacions financeres
162.302
4.864.197
Resultat pressupostari de l'exercici
77.065.138
83.843.385
3. Crèdits gastats finançats amb rom. de tresor. per a despeses generals
4. Desviacions negatives de l'exercici
5. Desviacions positives de l'exercici
Resultat pressupostari ajustat
LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en euros)
DRETS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total Cobraments
01/01/
Anul·l i canc.
2017
7.009.209
-50.730
6.958.479
6.506.939
2016
1.978.422
-379.937
1.598.485
1.003.315
2015
837.745
-29
837.716
662.565
2014
558.973
558.973
43.703
2013
248.021
-5.612
242.409
49.100
Total
10.632.370
-436.309
10.196.062
8.265.623
OBLIGACIONS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total
Pagaments
01/01/
Anul·l i pres.
2017
8.799.090
8.799.090
7.151.888
2016
1.386.884
1.386.884
1.100.221
2015
723.624
723.624
720.423
2014
3.219
3.219
2013
80
80
Total
10.912.897
10.912.897
8.972.532
Font: elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local

Res. press.

17.428.980
-19.505.332
-2.076.352
61.474
-4.763.369
-4.701.895
-6.778.247
5.167.104
18.833.357
2.780.280
14.441.933

Pendent
31/12/
451.540
595.170
175.151
515.270
193.308
1.930.439
Pendent
31/12/
1.647.202
286.663
3.201
3.219
80
1.940.365

Liquidació
13.232.380
21.663.752
9.201.947
21.715.466
12.375.902
5.653.939
83.843.385

(b)

15,8
25,8
11,0
25,9
14,8
6,7
100,0

(c)

EXECUCIÓ
Pagat
5.468.879
71,9
17.952.525
87,6
6.651.381
81,5
18.676.750
54,0
11.201.725
41,0
5.653.939
99,9
64,3
65.605.199

(d)

(d)

(d)

(d)

77,6
100,0
96,1
88,7
87,4

Pend. cobr.
278.348
90.865
7.256.124
30.994

89,2
87,9

815.667
19.621

89,0

8.491.618
Pend. pag.

100,0
85,4
100,0
70,2
91,3
26,2
87,9
100,0
78,2

1.667.489
5.607.225
1.200.164
9.751.108
12.200

18.238.187
Deut./credit.
89,0
8.491.618
78,2
18.238.187
-9.746.568

41,3
82,9
72,3
86,0
90,5
100,0
78,2

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)
1. Fons líquids de tresoreria
2. Drets pendents de cobrament
8.491.618
- del pressupost corrent
1.930.439
- de pressuposts tancats
18.185
- d'operacions no pressupostàries
3. Obligacions pendents de pagament
18.238.187
- del pressupost corrent
1.940.365
- de pressuposts tancats
386.437
- d'operacions no pressupostàries
4. Partides pendents d'aplicació
21.189
-(-) cobraments realitzats pendent aplicació definitiva
32.150
(+) pagaments realitzats pendent aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3+4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III)

Pend. pag.
7.763.501
3.711.227
2.550.566
3.038.716
1.174.178
18.238.187
39.759.698
10.440.242

20.564.989

10.960

29.645.911
871.899
3.041.718
25.732.294

INDICADORS PRESSUPOSTARIS (extrets de la memòria del Compte general)
1 Execució pressupost de despeses
64,3
%
2 Realització pagaments
78,2
%
3 Despeses per habitant
912,1
EUR/h.
4 Inversió per habitant
294,2
EUR/h.
5 Esforç inversor
32,3
%
6 Termini de pagament
Dies
7 Execució pressupost d'ingressos
59,1
%
8 Realització de cobraments
89,0
%
9 Autonomia
%
10 Autonomia fiscal
%
11 Termini de cobrament
Dies
12 Superàvit o dèficit per habitant
157,1
EUR/h.
13 Realització de pagaments pressuposts tancats
82,2
%
14 Realització de cobraments pressuposts tancats
77,7
%
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Consell Econòmic i Social
Consell Econòmic i Social
J

Illa: Menorca
18

OA

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)

Saldo

ACTIU
A)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
B)
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Corrent

Actiu no corrent
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions immobiliàries
Patrimoni públic del sòl
Inversions financeres a ll/t en entitats del grup, multigrup i assoc.
Inversions financeres a llarg termini
Deutors i altres comptes per cobrar a llarg termini
Actiu corrent
Existències
Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini
Inversions financeres a c/t en entitats del grup, multigrup i assoc.
Inversions financeres a curt termini
Ajustos per periodificació
Efectiu i altres actius liquids equivalents

Total actiu
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL (imports en euros)
1. Ingressos tributaris i urbanístics
a) Imposts
b) Taxes
c) Contribucions especials
d) Ingressos urbanístics
2. Transferències i subvencions rebudes
a) de l'exercici
b) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no financer
c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres
3. Vendes i prestacions de serveis
a) Vendes
b) Prestacions de serveis
c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per altres entitats
4. Variació d'existencies de prod.terminats i en curs i deteriorament de valor
5. Treballs realitzats per a l'entitat per al seu immobilitzat
6. Altres ingressos de gestió ordinària
7. Excés de provisions
A) total ingressos de gestió ordinàira (1+2+3+4+5+6+7)
8. Despeses de personal
9. Transferències i subvencions concedides
10. Aprovisionaments
11. Altres despeses de gestió ordinària
12. Amortització de l'immobilitzat
B) total despeses de gestió ordinàira (8+9+10+11+12)
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)
Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no
13.
financer i actius en estat de venda
14. Altres partides no ordinàries
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)
15. Ingressos financers
16. Despeses financeres
17. Despeses financeres imputades a l'actiu
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers
19. Diferències de canvi
20. Deteriorament de valor, baixes i alienació d'actius i passius financers
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)
ESTAT DEL DEUTE (imports en euros)

Totals

2

2

2

2

2

2
Anterior

8.017
8.017

7.217
7.217

8.017

7.217

-8.000

-7.200

-17

-17

-8.017

-7.217

A curt termini

2018
91.920

Saldo

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)
Comptes
Saldo inicial
Caixa operativa
2
Bancs comptes operatius
Bancs restringts recapt.
Caixa restringida
Bancs restringits pag.
Bancs comptes financers
Altres
Totals
2
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Cobraments
17

17

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 corrent - passiu corrent)
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

Variacions
Total

Corrent

A) Patrimoni net
I. Patrimoni
II. Patrimoni generat
III. Ajustos per canvi de valor
IV. Subvencions rebudes pendents d imputació a resultats
B) Passiu no corrent
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a ll/t
IV. Creditors i altres comptes per pagar a llarg termini
V. Ajusts per periodificació a llarg termini
C) Passiu corrent
I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a c/t
IV. Creditors i altres comptes per pagar a curt termini
V. Ajusts per periodificació
Total passiu

Pendent 01/01/18
A llarg termini

Exercici:
Població:

PATRIMONI NET I PASSIU

Anterior

Corrent

Codi: 07330
Tipus: org. autòn.

Creacions

Amortització

2

Anterior

2

2

2

2

Pagaments
Saldo final
17
2

17

2

%
%
EUR/h.
2,4

EUR
%
%
%
%

Pendent 31/12/18
Total

2

A llarg termini A curt termini

Total

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

Consell Econòmic i Social
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
21.250
21.250
8.017
100,0
37,7
8.017
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació inversions reals
7. Transferències capital
8. Variació actius financers
9. Variació passius financers
Total ingressos
21.250
21.250
8.017
100,0
37,7
8.017
CAPÍTOLS DESPESES
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Liquidació
(b)
(c)
Pagat
1. Remuneració personal
2. Compra béns i serveis
13.250
13.250
17
0,2
0,1
17
3. Interessos
4. Transferències corrents
8.000
8.000
8.000
99,8
100,0
8.000
5. Fons de contingència
6. Inversions reals
7. Transferències capital
8. Variació actius financers
9. Variació passius financers
Total despeses
21.250
21.250
8.017
100,0
37,7
8.017
SITUACIÓ ECONÒMICA
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Final
(c)
Mov. fons
Total ingressos
21.250
21.250
8.017
37,7
8.017
Total despeses
21.250
21.250
8.017
37,7
8.017
Diferències
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.
4. Actua. caire econòmic
9. Actua. caràcter general
21.250
21.250
0. Deute públic
Total
21.250
21.250
RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

Dret rec. nets Oblig.rec.net.

Res. press.

a. Operacions corrents
8.017
8.017
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a + b)
8.017
8.017
c. Actius Financers
d. Passius Financers
2. Operacions financeres
Resultat pressupostari de l'exercici
8.017
8.017
3. Crèdits gastats finançats amb rom. de tresor. per a despeses generals
4. Desviacions negatives de l'exercici
5. Desviacions positives de l'exercici
Resultat pressupostari ajustat
LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en euros)
DRETS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total Cobraments
01/01/
Anul·l i canc.
2017
2016
2015
2014
2013 i ant.
Total
OBLIGACIONS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total
Pagaments
01/01/
Anul·l i pres.
2017
2016
2015
2014
2013 i ant.
Total
Font: elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local

Pendent
31/12/

Pendent
31/12/

Liquidació

(b)

(c)

EXECUCIÓ
Pagat

(d)

Pend. cobr.

100,0

(d)

100,0

Pend. pag.

100,0
100,0

(d)

100,0
100,0
100,0

(d)

Deut./credit.

Pend. pag.

8.017

100,0

37,7

8.017

100,0

8.017

100,0

37,7

8.017

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
3. Obligacions pendents de pagament
- del pressupost corrent
- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries
4. Partides pendents d'aplicació
-(-) cobraments realitzats pendent aplicació definitiva
(+) pagaments realitzats pendent aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3+4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III)
INDICADORS PRESSUPOSTARIS (extrets de la memòria del Compte general)
1 Execució pressupost de despeses
35,3
%
2 Realització pagaments
100,0
%
3 Despeses per habitant
0,1
EUR/h.
4 Inversió per habitant
EUR/h.
5 Esforç inversor
%
6 Termini de pagament
Dies
7 Execució pressupost d'ingressos
37,7
%
8 Realització de cobraments
100,0
%
9 Autonomia
%
10 Autonomia fiscal
%
11 Termini de cobrament
Dies
12 Superàvit o dèficit per habitant
EUR/h.
13 Realització de pagaments pressuposts tancats
%
14 Realització de cobraments pressuposts tancats
%
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Institut Menorquí d'Estudis
Illa: Menorca

Institut Menorquí d'Estudis
J

18

OA

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)
ACTIU
A)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
B)
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Actiu no corrent
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions immobiliàries
Patrimoni públic del sòl
Inversions financeres a ll/t en entitats del grup, multigrup i assoc.
Inversions financeres a llarg termini
Deutors i altres comptes per cobrar a llarg termini
Actiu corrent
Existències
Deutors i altres comptes per cobrar a curt termini
Inversions financeres a c/t en entitats del grup, multigrup i assoc.
Inversions financeres a curt termini
Ajustos per periodificació
Efectiu i altres actius liquíds equivalents

Total actiu

1. Ingressos tributaris i urbanístics
a) Imposts
b) Taxes
c) Contribucions especials
d) Ingressos urbanístics
2. Transferències i subvencions rebudes
a) de l'exercici
b) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no financer
c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres
3. Vendes i prestacions de serveis
a) Vendes
b) Prestacions de serveis
c) Imputació d'ingressos per actius construits o adquirits per altres entitats
4. Variació d'existencies de prod.terminats i en curs i deteriorament de valor
5. Treballs realitzats per a l'entitat per al seu immobilitzat
6. Altres ingressos de gestió ordinària
7. Excés de provisions
A) total ingressos de gestió ordinàira (1+2+3+4+5+6+7)
8. Despeses de personal
9. Transferències i subvencions concedides
10. Aprovisionaments
11. Altres despeses de gestió ordinària
12. Amortització de l'immobilitzat
B) total despeses de gestió ordinàira (8+9+10+11+12)
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)
Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no
13.
financer i actius en estat de venda
14. Altres partides no ordinàries
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)
15. Ingressos financers
16. Despeses financeres
17. Despeses financeres imputades a l'actiu
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers
19. Diferències de canvi
20. Deteriorament de valor, baixes i alienació d'actius i passius financers
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)

Totals

14.217

120.314,31
79.519

40.795

134.532

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL (imports en euros)

ESTAT DEL DEUTE (imports en euros)

Saldo
Anterior
Corrent
14.217
17.542

Corrent

Anterior

606.495
606.495

19.999
19.999

20.551
20.551

68.159

104.148

716.735
-329.497
-30.161

731.194
-300.820
-14.154

-353.745
-7.547
-720.950
-4.214

-397.583
-7.569
-720.126
11.068

-4.214

11.068
1

Pendent 01/01/18
A llarg termini
A curt termini

Exercici:

2018

Població:

91.920

PATRIMONI NET I PASSIU

A) Patrimoni net
I. Patrimoni
17.542
II. Patrimoni generat
III. Ajustos per canvi de valor
IV. Subvencions rebudes pendents d imputació a resultats
B) Passiu no corrent
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
78.868
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a ll/t
IV. Creditors i altres comptes per pagar a llarg termini
58.958 # V. Ajusts per periodificació a llarg termini
C) Passiu corrent
I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini
19.910
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a c/t
IV. Creditors i altres comptes per pagar a curt termini
V. Ajusts per periodificació
96.410 Total passiu

628.577
628.577

-4.214

Codi: 07330
Tipus: org. autòn.

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)
Comptes
Saldo inicial Cobraments
Caixa operativa
145
Bancs comptes operatius
19.592
708.914
Bancs restringts recapt.
Caixa restringida
745
Bancs restringits pag.
318
2.531
Bancs comptes financers
Altres
Totals
19.910
712.336

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 corrent - passiu corrent)
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
46.534
50.749
46.534

50.749

87.997

45.661

87.997

45.661

134.532

96.410

Pagaments
Saldo final
145
688.110
40.396
745
2.450

399

691.451

40.795

44,0
136,7
1,0

%
%
EUR/h.

46,0

EUR
%
%
%
%

Pendent 31/12/18
A llarg termini A curt termini

Total

32.317,2
65,4
100,0

1
11.069

Total
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Creacions

Variacions
Amortització

Total

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

Institut Menorquí d'Estudis
LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

EXECUCIÓ
PREVISIÓ
Liquidació
(b)
(c)
Cobrat
CAPÍTOLS INGRESSOS
Inicial
(a)
Definitiva
Modificació
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes i altres ingressos
88.000
88.000
88.158
12,3
100,2
87.684
2,3
635.033
628.577
87,7
99,0
550.193
4. Transferències corrents
620.503
14.530
5. Ingressos patrimonials
0
0,0
0
6. Alienació inversions reals
7. Transferències capital
8. Variació actius financers
9. Variació passius financers
100,0
99,1
637.877
716.735
723.033
2,1
14.530
Total ingressos
708.503
Pagat
(b)
(c)
Liquidació
CAPÍTOLS DESPESES
Inicial
(a)
Definitiva
Modificació
1. Remuneració personal
356.144
-26.647
-7,5
329.497
329.497
45,9
100,0
329.497
2. Compra béns i serveis
314.259
41.177
13,1
355.436
353.745
49,3
99,5
301.222
3. Interessos
91,1
30.161
30.161
4,2
4. Transferències corrents
33.100
33.100
5. Fons de contingència
6. Inversions reals
5.000
5.000
4.222
0,6
84,4
4.222
7. Transferències capital
8. Variació actius financers
9. Variació passius financers
665.102
100,0
99,3
717.625
708.503
14.530
2,1
723.033
Total despeses
SITUACIÓ ECONÒMICA
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Final
(c)
Mov. fons
14.530
2,1
723.033
716.735
99,1
637.877
Total ingressos
708.503
Total despeses
708.503
14.530
2,1
723.033
717.625
99,3
665.102
-27.225
Diferències
-889
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
Modificació
(a)
ÀREA DE DESPESA
Inicial
Definitiva
1. Serveis públics bàsics
2. Actua. protec. i prom. social
3. Prod.béns públics car.pref.
4. Actua. caire econòmic
708.503
14.530
2,1
723.033
9. Actua. caràcter general
0. Deute públic
14.530
2,1
Total
708.503
723.033
RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

Dret rec. nets Oblig.rec.net.

a. Operacions corrents
716.735
713.403
b. Altres operacions no financeres
4.222
1. Total operacions no financeres (a + b)
716.735
717.625
c. Actius Financers
d. Passius Financers
2. Operacions financeres
717.625
Resultat pressupostari de l'exercici
716.735
3. Crèdits gastats finançats amb rom. de tresor. per a despeses generals
4. Desviacions negatives de l'exercici
5. Desviacions positives de l'exercici
Resultat pressupostari ajustat
LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en euros)
DRETS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total Cobraments
01/01/
Anul·l i canc.
2017
57.608
57.608
57.608
2016
2015
2014
2013 i ant.
5.049
5.049
Total
62.656
62.656
57.608
OBLIGACIONS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total
Pagaments
01/01/
Anul·l i pres.
2017
12.300
12.300
12.300
2016
2015
2014
2013 i ant.
Total
12.300
12.300
12.300
Font: elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local

Res. press.

3.333
-4.222
-889

-889
1.000
7.548
-7.437

Pendent
31/12/

5.049
5.049
Pendent
31/12/

Liquidació

(b)

(c)

EXECUCIÓ
Pagat

(d)

(d)

Pend. cobr.

99,5
87,5
100,0

474
78.384

89,0

78.858
Pend. pag.

100,0
85,2

52.522

100,0
100,0

(d)

92,7

52.522
Deut./credit.
89,0
78.858
92,7
52.522
26.336

(d)

Pend. pag.

717.625

100,0

99,3

665.102

92,7

52.522

717.625

100,0

99,3

665.102

92,7

52.522

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
3. Obligacions pendents de pagament
- del pressupost corrent
- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries
4. Partides pendents d'aplicació
-(-) cobraments realitzats pendent aplicació definitiva
(+) pagaments realitzats pendent aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3+4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III)

78.858
5.049
863
52.522
23.398
12.077

40.795
84.770

75.920

-12.077

37.568
5.251
1.446
30.871

INDICADORS PRESSUPOSTARIS (extrets de la memòria del Compte general)
1 Execució pressupost de despeses
99,3
%
2 Realització pagaments
98,3
%
3 Despeses per habitant
7,8
EUR/h.
4 Inversió per habitant
0,0
EUR/h.
5 Esforç inversor
0,0
%
6 Termini de pagament
Dies
7 Execució pressupost d'ingressos
99,1
%
8 Realització de cobraments
89,0
%
9 Autonomia
18,0
%
10 Autonomia fiscal
%
11 Termini de cobrament
Dies
12 Superàvit o dèficit per habitant
-0,1
EUR/h.
13 Realització de pagaments pressuposts tancats
100,0
%
%
14 Realització de cobraments pressuposts tancats
91,9
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Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca
Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca
J

Illa: Menorca
18

OA

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)

Saldo
Corrent
Anterior
6.213.917
6.577.787
405
6.213.499
6.577.773

ACTIU
A)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
B)
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Actiu no corrent
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions immobiliàries
Patrimoni públic del sòl
Inversions financeres a ll/t en entitats del grup, multigrup i assoc.
Inversions financeres a llarg termini
Deutors i altres comptes per cobrar a llarg termini
Actiu corrent
Existències
Deutors i altres comptes per cobrar a curt termini
Inversions financeres a c/t en entitats del grup, multigrup i assoc.
Inversions financeres a curt termini
Ajustos per periodificació
Efectiu i altres actius líquids equivalents

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL (imports en euros)
1. Ingressos tributaris i urbanístics
a) Imposts
b) Taxes
c) Contribucions especials
d) Ingressos urbanístics
2. Transferències i subvencions rebudes
a) de l'exercici
b) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no financer
c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres
3. Vendes i prestacions de serveis
a) Vendes
b) Prestacions de serveis
c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per altres entitats
4. Variació d'existencies de prod.terminats i en curs i deteriorament de valor
5. Treballs realitzats per a l'entitat per al seu immobilitzat
6. Altres ingressos de gestió ordinària
7. Excés de provisions
A) total ingressos de gestió ordinàira (1+2+3+4+5+6+7)
8. Despeses de personal
9. Transferències i subvencions concedides
10. Aprovisionaments
11. Altres despeses de gestió ordinària
12. Amortització de l'immobilitzat
B) total despeses de gestió ordinàira (8+9+10+11+12)
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)
Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no
13.
financer i actius en estat de venda
14. Altres partides no ordinàries
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)
15. Ingressos financers
16. Despeses financeres
17. Despeses financeres imputades a l'actiu
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers
19. Diferències de canvi
20. Deteriorament de valor, baixes i alienació d'actius i passius financers
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)

Totals

14

3.944.945

3.417.000

1.348.877

2.252.505
3.000

Total actiu

ESTAT DEL DEUTE (imports en euros)

14

2.596.068

1.161.495

10.158.863

9.994.787

Corrent

Anterior

695.392
695.392

560.311
560.311

4.421.045
658.374
3.762.671

5.278.842
811.531
4.467.311

94.418

105.339

5.210.855
-320.365
-139.906

5.944.492
-304.165
-136.826

-3.789.496
-378.857
-4.628.624
582.232

-3.751.289
-384.922
-4.577.202
1.367.291

582.232
81
-7.964

40.805
1.408.095
355
-10.405

-35.725

-52.719

-43.608
538.624

-62.769
1.345.326

A curt termini

Exercici:

2018

Població:

91.920

PATRIMONI NET I PASSIU
A) Patrimoni net
I. Patrimoni
II. Patrimoni generat
III. Ajustos per canvi de valor
IV. Subvencions rebudes pendents d imputació a resultats
B) Passiu no corrent
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a ll/t
IV. Creditors i altres comptes per pagar a llarg termini
V. Ajusts per periodificació a llarg termini
C) Passiu corrent
I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a c/t
IV. Creditors i altres comptes per pagar a curt termini
V. Ajusts per periodificació
Total passiu

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 corrent - passiu corrent)
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

Variacions
Total
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Saldo
Corrent
Anterior
9.025.739
8.432.508
8.050.695

7.512.072

975.044
499.253
470.462
28.791

920.436
796.325
470.462
325.863

633.871

765.954

15.223

7.389

618.648

758.566

10.158.863

9.994.787

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)
Comptes
Saldo inicial Cobraments Pagaments Saldo final
Caixa operativa
2
2
Bancs comptes operatius
1.161.493
6.526.019
5.091.443
2.596.068
Bancs restringts recapt.
Caixa restringida
Bancs restringits pag.
Bancs comptes financers
Altres
Totals
1.161.495
6.526.019
5.091.445
2.596.068

Pendent 01/01/18
A llarg termini

Codi: 07330
Tipus: Consorci

Creacions

Amortització

152,0
622,4
17,1
3.311.074,5
11,2
55,9
6,1

%
%
EUR/h.
EUR
%
%
%
%

Pendent 31/12/18
Total

A llarg termini A curt termini

Total

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

Consorci de Residus Urbans i Energia 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
4.937.823
1.432
0,0
4.939.256
5.113.509
86,4
103,5
4.411.866
4. Transferències corrents
620.000
620.000
620.000
10,5
100,0
411.698
5. Ingressos patrimonials
500
500
50.081
0,8
10.016,2
81
6. Alienació inversions reals
7. Transferències capital
142.200
142.200
130.000
2,2
91,4
130.000
8. Variació actius financers
12.000
773.531
6.446,1
785.531
3.000
0,1
0,4
3.000
9. Variació passius financers
Total ingressos
5.712.523
774.963
13,6
6.487.487
5.916.590
100,0
91,2
4.956.646
CAPÍTOLS DESPESES
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Liquidació
(b)
(c)
Pagat
530.406
320.365
320.365
1. Remuneració personal
530.406
6,5
60,4
4.401.582
121.302
4.164.832
3.818.412
2. Compra béns i serveis
2,8
4.522.884
84,0
92,1
37.996
8.181
8.181
3. Interessos
37.996
0,2
21,5
139.906
139.906
4. Transferències corrents
139.906
2,8
100,0
5. Fons de contingència
590.633
653.662
326.793
311.570
6. Inversions reals
110,7
1.244.294
6,6
26,3
7. Transferències capital
12.000
8. Variació actius financers
12.000
9. Variació passius financers
Total despeses
5.712.523
774.963
13,6
6.487.487
4.960.076
100,0
76,5
4.458.528
SITUACIÓ ECONÒMICA
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Final
(c)
Mov. fons
Total ingressos
5.712.523
774.963
13,6
6.487.487
5.916.590
91,2
4.956.646
Total despeses
5.712.523
774.963
13,6
6.487.487
4.960.076
76,5
4.458.528
Diferències
956.514
498.118
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
4.690.271
497.257
1. Serveis públics bàsics
10,6
5.187.528
34.000
2. Actua. protec. i prom. social
34.000
3. Prod.béns públics car.pref.
767.557
277.706
4. Actua. caire econòmic
36,2
1.045.263
220.695
9. Actua. caràcter general
220.695
0. Deute públic
Total
5.712.523
774.963
13,6
6.487.487
RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

Dret rec. nets Oblig.rec.net.

a. Operacions corrents
5.783.590
4.633.284
b. Altres operacions no financeres
130.000
326.793
1. Total operacions no financeres (a + b)
5.913.590
4.960.076
c. Actius Financers
3.000
d. Passius Financers
2. Operacions financeres
Resultat pressupostari de l'exercici
5.916.590
4.960.076
3. Crèdits gastats finançats amb rom. de tresor. per a despeses generals
4. Desviacions negatives de l'exercici
5. Desviacions positives de l'exercici
Resultat pressupostari ajustat
LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en euros)
DRETS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total Cobraments
01/01/
Anul·l i canc.
2017
1.154.702
1.154.702
977.646
2016
270.108
270.108
147.777
2015
113.340
113.340
2014
281
281
2013 i ant.
4.888
4.888
Total
1.543.319
1.543.319
1.125.423
OBLIGACIONS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total
Pagaments
01/01/
Anul·l i pres.
2017
286.665
286.665
283.542
2016
7.620
7.620
7.620
2015
2014
2013 i ant.
Total
294.285
294.285
291.162
Font: elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local

Res. press.

1.150.307
-196.793
953.514
3.000
3.000
956.514
120.888
8.500
165.050
920.852

Pendent
31/12/
177.056
122.332
113.340
281
4.888
417.896
Pendent
31/12/
3.123

3.123

Liquidació
4.154.883
11.341

(b)

83,8
0,2

(c)

EXECUCIÓ
Pagat
3.688.388
80,1
11.341
33,4

(d)

Pend. cobr.

86,3
66,4
0,2

701.643
208.302
50.000

100,0
100,0

(d)

83,8
100,0
91,7
100,0

95,3

(d)

(d)

959.945
Pend. pag.
346.420
139.906
15.223

89,9

501.549
Deut./credit.
83,8
959.945
89,9
501.549
458.396

88,8
100,0

Pend. pag.
466.494

637.656
156.197

12,9
3,1

61,0
70,8

602.874
155.925

94,5
99,8

34.782
273

4.960.076

100,0

76,5

4.458.528

89,9

501.549

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
3. Obligacions pendents de pagament
- del pressupost corrent
- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries
4. Partides pendents d'aplicació
-(-) cobraments realitzats pendent aplicació definitiva
(+) pagaments realitzats pendent aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3+4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III)

959.945
417.896
107.146
501.549
3.123
119.717
529
505

2.596.068
1.484.988

624.389

-24

3.456.643
136.616
265.050
3.054.977

INDICADORS PRESSUPOSTARIS (extrets de la memòria del Compte general)
1 Execució pressupost de despeses
76,5
%
2 Realització pagaments
89,9
%
3 Despeses per habitant
54,0
EUR/h.
4 Inversió per habitant
1,9
EUR/h.
5 Esforç inversor
4,0
%
6 Termini de pagament
-9,8
Dies
7 Execució pressupost d'ingressos
91,2
%
8 Realització de cobraments
83,8
%
9 Autonomia
91,0
%
10 Autonomia fiscal
%
11 Termini de cobrament
57,4
Dies
12 Superàvit o dèficit per habitant
5,8
EUR/h.
13 Realització de pagaments pressuposts tancats
97,0
%
14 Realització de cobraments pressuposts tancats
68,0
%
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Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
J

Illa: Menorca
18

OA

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)

Saldo
Corrent
Anterior
5.877.158
6.269.835

ACTIU
A)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
B)
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Actiu no corrent
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions immobiliàries
Patrimoni públic del sòl
Inversions financeres a ll/t en entitats del grup, multigrup i assoc.
Inversions financeres a llarg termini
Deutors i altres comptes per cobrar a llarg termini
Actiu corrent
Existències
Deutors i altres comptes per cobrar a curt termini
Inversions financeres a c/t en entitats del grup, multigrup i assoc.
Inversions financeres a curt termini
Ajustos per periodificació
Efectiu i altres actius líquids equivalents

5.877.158

Total actiu
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL (imports en euros)
1. Ingressos tributaris i urbanístics
a) Imposts
b) Taxes
c) Contribucions especials
d) Ingressos urbanístics
2. Transferències i subvencions rebudes
a) de l'exercici
b) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no financer
c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres
3. Vendes i prestacions de serveis
a) Vendes
b) Prestacions de serveis
c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per altres entitats
4. Variació d'existencies de prod.terminats i en curs i deteriorament de valor
5. Treballs realitzats per a l'entitat per al seu immobilitzat
6. Altres ingressos de gestió ordinària
7. Excés de provisions
A) total ingressos de gestió ordinàira (1+2+3+4+5+6+7)
8. Despeses de personal
9. Transferències i subvencions concedides
10. Aprovisionaments
11. Altres despeses de gestió ordinària
12. Amortització de l'immobilitzat
B) total despeses de gestió ordinàira (8+9+10+11+12)
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)
Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no
13.
financer i actius en estat de venda
14. Altres partides no ordinàries
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)
15. Ingressos financers
16. Despeses financeres
17. Despeses financeres imputades a l'actiu
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers
19. Diferències de canvi
20. Deteriorament de valor, baixes i alienació d'actius i passius financers
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)

ESTAT DEL DEUTE (imports en euros)

Totals

6.269.835

674.894

628.848

164.090

11.481

510.804

617.367

6.552.052

6.898.683

Corrent

744.517
744.517

Anterior

718.371
718.371

Codi: 07330

Exercici:

2018

Tipus: Consorci

Població:

91.920

A) Patrimoni net
I. Patrimoni
II. Patrimoni generat
III. Ajustos per canvi de valor
IV. Subvencions rebudes pendents d imputació a resultats
B) Passiu no corrent
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a ll/t
IV. Creditors i altres comptes per pagar a llarg termini
V. Ajusts per periodificació a llarg termini
C) Passiu corrent
I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a c/t
IV. Creditors i altres comptes per pagar a curt termini
V. Ajusts per periodificació
Total passiu

-23.956
-392.677
-466.633
277.884

277.884

246.736

-5.724

-8.960

-5.724
272.160

-8.960
237.776

-50.000

Pendent 01/01/18
A llarg termini
A curt termini
4.433.333
633.333

Variacions
Total
5.066.667
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Creacions

Amortització
633.333

2.104.176

1.832.016

3.800.000

4.433.333

3.800.000

4.433.333

647.876

633.333

633.333

633.333

14.543
6.552.052

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)
Comptes
Saldo inicial Cobraments
Caixa operativa
Bancs comptes operatius
617.367
586.183
Bancs restringts recapt.
Caixa restringida
Bancs restringits pag.
Bancs comptes financers
Altres
Totals
617.367
586.183

INDICADORS FINANCERS
1. Liquiditat immediata
2. Solvència a curt termini
3. Endeutament per habitant
718.371 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.)
-79.406 # 7. Cost financer
-392.229 # 8. Despesa de personal sobre ingressos
-471.635
246.736

744.517

Saldo
Corrent
Anterior
2.104.176
1.832.016

PATRIMONI NET I PASSIU

Pagaments

6.898.683

Saldo final

692.747

510.804

692.747

510.804

97,0
99,0
55,6
27.017,5
67,9
14,6

%
%
EUR/h.
EUR
%
%
%
%

Pendent 31/12/18
Total

A llarg termini A curt termini
3.800.000
633.333

Total
4.433.333

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
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
117.058
117.058
111.183
14,9
95,0
111.183
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació inversions reals
7. Transferències capital
634.333
634.333
633.333
85,1
99,8
475.000
8. Variació actius financers
9. Variació passius financers
Total ingressos
751.391
751.391
744.517
100,0
99,1
586.183
CAPÍTOLS DESPESES
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Liquidació
(b)
(c)
Pagat
1. Remuneració personal
2. Compra béns i serveis
61.183
61.183
23.956
3,4
39,2
21.913
3. Interessos
5.875
5.875
4. Transferències corrents
50.000
50.000
50.000
7,1
100,0
37.500
5. Fons de contingència
6. Inversions reals
1.000
1.000
7. Transferències capital
8. Variació actius financers
9. Variació passius financers
633.333
633.333
633.333
89,5
100,0
633.333
Total despeses
751.391
751.391
707.290
100,0
94,1
692.747
SITUACIÓ ECONÒMICA
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Final
(c)
Mov. fons
Total ingressos
751.391
751.391
744.517
99,1
586.183
Total despeses
751.391
751.391
707.290
94,1
692.747
Diferències
37.227
-106.563
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.
112.183
112.183
4. Actua. caire econòmic
9. Actua. caràcter general
0. Deute públic
639.208
639.208
Total
751.391
751.391
RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

Dret rec. nets Oblig.rec.net.

a. Operacions corrents
111.183
73.956
b. Altres operacions no financeres
633.333
1. Total operacions no financeres (a + b)
744.517
73.956
c. Actius Financers
d. Passius Financers
633.333
2. Operacions financeres
633.333
Resultat pressupostari de l'exercici
744.517
1.340.623
3. Crèdits gastats finançats amb rom. de tresor. per a despeses generals
4. Desviacions negatives de l'exercici
5. Desviacions positives de l'exercici
Resultat pressupostari ajustat
LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en euros)
DRETS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total Cobraments
01/01/
Anul·l i canc.
2017
0
0
2016
0
0
2015
2014
13.008
13.008
2013 i ant.
79.351
79.351
Total
92.359
92.359
OBLIGACIONS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total
Pagaments
01/01/
Anul·l i pres.
2017
2016
2015
2014
2013 i ant.
Total
Font: elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local

Res. press.

37.227
633.333
670.561
-633.333
-633.333
37.227

37.227

Pendent
31/12/

0
0

13.008
79.351
92.359
Pendent
31/12/

Liquidació

(b)

(c)

EXECUCIÓ
Pagat

(d)

Pend. cobr.

100,0

(d)

(d)

75,0

158.333

78,7

158.333
Pend. pag.

91,5

2.043

75,0

12.500

100,0
97,9

14.543
Deut./credit.
78,7
158.333
97,9
14.543
143.790

(d)

Pend. pag.

73.956

10,5

65,9

59.413

80,3

14.543

633.333
707.290

89,5
100,0

99,1
94,1

633.333
692.747

100,0
97,9

14.543

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
3. Obligacions pendents de pagament
- del pressupost corrent
- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries
4. Partides pendents d'aplicació
-(-) cobraments realitzats pendent aplicació definitiva
(+) pagaments realitzats pendent aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3+4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III)

158.333
92.359

14.543

510.804
250.692

14.543

746.953
86.602
524.416
135.935

INDICADORS PRESSUPOSTARIS (extrets de la memòria del Compte general)
1 Execució pressupost de despeses
95,0
%
2 Realització pagaments
97,9
%
3 Despeses per habitant
7,8
EUR/h.
4 Inversió per habitant
EUR/h.
5 Esforç inversor
%
6 Termini de pagament
-21,2
Dies
7 Execució pressupost d'ingressos
99,1
%
8 Realització de cobraments
78,7
%
9 Autonomia
%
10 Autonomia fiscal
%
11 Termini de cobrament
Dies
12 Superàvit o dèficit per habitant
0,0
EUR/h.
13 Realització de pagaments pressuposts tancats
%
14 Realització de cobraments pressuposts tancats
78,0
%
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Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic a l'Illa de
Menorca
Illa: Menorca

Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic a l'Illa de Menorca
J

18

OA

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)
ACTIU
A)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
B)
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Actiu no corrent
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions immobiliàries
Patrimoni públic del sòl
Inversions financeres a ll/t en entitats del grup, multigrup i assoc.
Inversions financeres a llarg termini
Deutors i altres comptes per cobrar a llarg termini
Actiu corrent
Existències
Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini
Inversions financeres a c/t en entitats del grup, multigrup i assoc.
Inversions financeres a curt termini
Ajustos per periodificació
Efectiu i altres actius líquids equivalents

Total actiu

1. Ingressos tributaris i urbanístics
a) Imposts
b) Taxes
c) Contribucions especials
d) Ingressos urbanístics
2. Transferències i subvencions rebudes
a) de l'exercici
b) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no financer
c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres
3. Vendes i prestacions de serveis
a) Vendes
b) Prestacions de serveis
c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per altres entitats
4. Variació d'existencies de prod.terminats i en curs i deteriorament de valor
5. Treballs realitzats per a l'entitat per al seu immobilitzat
6. Altres ingressos de gestió ordinària
7. Excés de provisions
A) total ingressos de gestió ordinàira (1+2+3+4+5+6+7)
8. Despeses de personal
9. Transferències i subvencions concedides
10. Aprovisionaments
11. Altres despeses de gestió ordinària
12. Amortització de l'immobilitzat
B) total despeses de gestió ordinàira (8+9+10+11+12)
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)
Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no
13.
financer i actius en estat de venda
14. Altres partides no ordinàries
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)
15. Ingressos financers
16. Despeses financeres
17. Despeses financeres imputades a l'actiu
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers
19. Diferències de canvi
20. Deteriorament de valor, baixes i alienació d'actius i passius financers
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)

Totals

5.137

3.521.426
3.516.648

4.778

3.526.563

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL (imports en euros)

ESTAT DEL DEUTE (imports en euros)

Saldo
Anterior
Corrent
5.137
5.735

Corrent

175.000
175.000

Exercici:

2018

Població:

91.920

PATRIMONI NET I PASSIU

A) Patrimoni net
I. Patrimoni
5.735
II. Patrimoni generat
III. Ajustos per canvi de valor
IV. Subvencions rebudes pendents d imputació a resultats
B) Passiu no corrent
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
204.326
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a ll/t
IV. Creditors i altres comptes per pagar a llarg termini
189.973 # V. Ajusts per periodificació a llarg termini
C) Passiu corrent
I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini
14.353 # III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a c/t
IV. Creditors i altres comptes per pagar a curt termini
V. Ajusts per periodificació
210.062 Total passiu

Anterior

200.000
200.000

3.630.759

46.355

3.805.759
-271.817

246.355
-248.412

-17.451
-903
-290.171
3.515.588

-24.968
-935
-274.314
-27.960

3.515.588
2.238

-27.960
6.723

-194.956

1.618

-192.719
3.322.870

8.342
-19.618

Pendent 01/01/18
A llarg termini
A curt termini

Codi: 07330
Tipus: Consorci

Total
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ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)
Comptes
Saldo inicial Cobraments
Caixa operativa
Bancs comptes operatius
14.053
294.758
Bancs restringts recapt.
Caixa restringida
12
100
Bancs restringits pag.
288
Bancs comptes financers
Altres
Totals
14.353
294.858

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

Creacions

Variacions
Amortització

Total

Saldo
Corrent
Anterior
1.971.470
-1.351.399
1.971.470

-1.351.399

1.540.874

1.545.874

54.740
1.486.134

59.740
1.486.134

14.219

15.587
3.165

14.219

12.422

3.526.563

210.062

Pagaments

Saldo final

304.242

4.569

92
100

20
188

304.434

4.778

92,0
1.311,0
17,1
3.507.206,9
44,1
0,9

%
%
EUR/h.

7,1

EUR
%
%
%
%

Pendent 31/12/18
A llarg termini A curt termini

Total

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic a l'Illa 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
204.299
204.299
3.656.052
95,6
1.789,6
115.634
4. Transferències corrents
175.000
175.000
175.000
4,6
100,0
175.000
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació inversions reals
7. Transferències capital
8. Variació actius financers
4.179
4.179
9. Variació passius financers
-5.000
-0,1
-5.000
Total ingressos
379.299
4.179
1,1
383.478
3.826.052
100,0
997,7
285.634
CAPÍTOLS DESPESES
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Liquidació
(b)
(c)
Pagat
1. Remuneració personal
317.299
317.299
271.817
92,9
85,7
271.817
2. Compra béns i serveis
62.000
62.000
17.451
6,0
28,1
16.156
3. Interessos
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència
6. Inversions reals
4.179
4.179
3.470
1,2
83,0
3.470
7. Transferències capital
8. Variació actius financers
9. Variació passius financers
Total despeses
379.299
4.179
1,1
383.478
292.738
100,0
76,3
291.443
SITUACIÓ ECONÒMICA
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Final
(c)
Mov. fons
Total ingressos
379.299
4.179
1,1
383.478
3.826.052
997,7
285.634
Total despeses
379.299
4.179
1,1
383.478
292.738
76,3
291.443
Diferències
3.533.314
-5.810
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
379.299
4.179
1,1
383.478
2. Actua. protec. i prom. social
3. Prod.béns públics car.pref.
4. Actua. caire econòmic
9. Actua. caràcter general
0. Deute públic
Total
379.299
4.179
1,1
383.478
RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

Dret rec. nets Oblig.rec.net.

a. Operacions corrents
3.831.052
289.268
b. Altres operacions no financeres
3.470
1. Total operacions no financeres (a + b)
3.831.052
292.738
c. Actius Financers
d. Passius Financers
-5.000
2. Operacions financeres
-5.000
Resultat pressupostari de l'exercici
3.821.052
292.738
3. Crèdits gastats finançats amb rom. de tresor. per a despeses generals
4. Desviacions negatives de l'exercici
5. Desviacions positives de l'exercici
Resultat pressupostari ajustat
LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en euros)
DRETS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total Cobraments
01/01/
Anul·l i canc.
2017
2016
225
225
2015
57.765
57.765
2014
232.103
-23.103
209.000
2013 i ant.
352.444
352.444
600
Total
642.538
-23.103
619.434
600
OBLIGACIONS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total
Pagaments
01/01/
Anul·l i pres.
2017
120
120
120
2016
2015
2014
2013 i ant.
Total
120
120
120
Font: elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local

Res. press.

3.541.784
-3.470
3.538.314
-5.000
-5.000
3.533.314
3.470
3.536.784

Pendent
31/12/
225
57.765
209.000
351.844
618.834
Pendent
31/12/

Liquidació
292.738

292.738

(b)

100,0

100,0

(c)

EXECUCIÓ
Pagat
76,3
291.443

76,3

291.443

(d)

Pend. cobr.

3,2
100,0

(d)

100,0
7,5
100,0
92,6

3.540.419

3.540.419
Pend. pag.
1.295

100,0

(d)

(d)

99,6

1.295
Deut./credit.
7,5
3.540.419
99,6
1.295
3.539.124

99,6

Pend. pag.
1.295

99,6

1.295

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)
1. Fons líquids de tresoreria
2. Drets pendents de cobrament
- del pressupost corrent
3.540.419
- de pressuposts tancats
618.834
- d'operacions no pressupostàries
3. Obligacions pendents de pagament
- del pressupost corrent
1.295
- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries
12.924
4. Partides pendents d'aplicació
-(-) cobraments realitzats pendent aplicació definitiva
(+) pagaments realitzats pendent aplicació definitiva
8.500
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3+4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III)

4.778
4.159.253

14.219

8.500

4.158.311
651.104
709
3.506.498

INDICADORS PRESSUPOSTARIS (extrets de la memòria del Compte general)
1 Execució pressupost de despeses
76,3
%
2 Realització pagaments
100,0
%
3 Despeses per habitant
7,8
EUR/h.
4 Inversió per habitant
EUR/h.
5 Esforç inversor
%
6 Termini de pagament
-10,3
Dies
7 Execució pressupost d'ingressos
997,7
%
8 Realització de cobraments
100,0
%
9 Autonomia
21,0
%
10 Autonomia fiscal
%
11 Termini de cobrament
222,2
Dies
12 Superàvit o dèficit per habitant
-0,2
EUR/h.
13 Realització de pagaments pressuposts tancats
100,0
%
14 Realització de cobraments pressuposts tancats
5,0
%
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Consorci Sociosanitari de Menorca
Consorci Sociosanitari de Menorca
J

Illa: Menorca
18

OA

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)
ACTIU
A)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
B)
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Actiu no corrent
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions immobiliàries
Patrimoni públic del sòl
Inversions financeres a ll/t en entitats del grup, multigrup i assoc.
Inversions financeres a llarg termini
Deutors i altres comptes per cobrar a llarg termini
Actiu corrent
Existències
Deutors i altres comptes per cobrar a curt termini
Inversions financeres a c/t en entitats del grup, multigrup i assoc.
Inversions financeres a curt termini
Ajustos per periodificació
Efectiu i altres actius líquids equivalents

Total actiu
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL (imports en euros)
1. Ingressos tributaris i urbanístics
a) Imposts
b) Taxes
c) Contribucions especials
d) Ingressos urbanístics
2. Transferències i subvencions rebudes
a) de l'exercici
b) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no financer
c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres
3. Vendes i prestacions de serveis
a) Vendes
b) Prestacions de serveis
c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per altres entitats
4. Variació d'existencies de prod.terminats i en curs i deteriorament de valor
5. Treballs realitzats per a l'entitat per al seu immobilitzat
6. Altres ingressos de gestió ordinària
7. Excés de provisions
A) total ingressos de gestió ordinàira (1+2+3+4+5+6+7)
8. Despeses de personal
9. Transferències i subvencions concedides
10. Aprovisionaments
11. Altres despeses de gestió ordinària
12. Amortització de l'immobilitzat
B) total despeses de gestió ordinàira (8+9+10+11+12)
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)
Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no
13.
financer i actius en estat de venda
14. Altres partides no ordinàries
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)
15. Ingressos financers
16. Despeses financeres
17. Despeses financeres imputades a l'actiu
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers
19. Diferències de canvi
20. Deteriorament de valor, baixes i alienació d'actius i passius financers
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)

ESTAT DEL DEUTE (imports en euros)

Totals

Saldo
Corrent
Anterior
274.999
208.869
274.999

208.869

66.913

316.162

48.816

302.706

18.097

13.456

341.912

525.031

Corrent

Pendent 01/01/18
A llarg termini
A curt termini

Anterior
214.591
214.591

2.535.620
2.535.620

Codi: 07330

Exercici:

2018

Tipus: Consorci

Població:

91.920

PATRIMONI NET I PASSIU
A) Patrimoni net
I. Patrimoni
II. Patrimoni generat
III. Ajustos per canvi de valor
IV. Subvencions rebudes pendents d imputació a resultats
B) Passiu no corrent
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a ll/t
IV. Creditors i altres comptes per pagar a llarg termini
V. Ajusts per periodificació a llarg termini
C) Passiu corrent
I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a c/t
IV. Creditors i altres comptes per pagar a curt termini
V. Ajusts per periodificació
Total passiu
ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)
Comptes
Saldo inicial Cobraments
Caixa operativa
Bancs comptes operatius
13.456
3.797.441
Bancs restringts recapt.
Caixa restringida
Bancs restringits pag.
Bancs comptes financers
Altres
Totals
13.456
3.797.441

Saldo
Corrent
Anterior
103.300
87.096
103.300

87.096

238.612

437.935

33.254

14.758

205.358

423.178

341.912

525.031

Pagaments

Saldo final

3.792.800

18.097

3.792.800

18.097

777.882
777.882

864
3.528.956
-2.644.376

-798.930
-30.549
-3.473.854
55.102

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

3,0
72,0
4,8
-171.698,5
69,8
100,0

%
%
EUR/h.
EUR
%
%
%
%

-108
54.995
-562

-174
-736
54.258

Total
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Creacions

Variacions
Amortització

Total

Pendent 31/12/18
A llarg termini A curt termini

Total
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Consorci Sociosanitari 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
984.000
984.000
1.007.371
25,6
102,4
1.002.353
4. Transferències corrents
2.752.872
75.000
2,7
2.827.872
2.727.463
69,3
96,4
2.684.223
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació inversions reals
7. Transferències capital
198.300
198.300
198.300
5,0
100,0
198.300
8. Variació actius financers
9. Variació passius financers
Total ingressos
3.935.172
75.000
1,9
4.010.172
3.933.134
100,0
98,1
3.884.876
CAPÍTOLS DESPESES
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Liquidació
(b)
(c)
Pagat
2.892.819
2.844.539
2.844.185
1. Remuneració personal
2.892.819
76,3
98,3
734.235
60.000
783.288
661.103
2. Compra béns i serveis
8,2
794.235
21,0
98,6
1.000
1.000
3. Interessos
1.000
0,0
100,0
999,62
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència
198.300
15.000
100.793
68.582
6. Inversions reals
7,6
213.300
2,7
47,3
7. Transferències capital
8. Variació actius financers
9. Variació passius financers
Total despeses
3.826.354
75.000
2,0
3.901.354
3.729.619
100,0
95,6
3.574.870
SITUACIÓ ECONÒMICA
Inicial
Modificació
(a)
Definitiva
Final
(c)
Mov. fons
Total ingressos
3.935.172
75.000
1,9
4.010.172
3.933.134
98,1
3.884.876
Total despeses
3.826.354
75.000
2,0
3.901.354
3.729.619
95,6
3.574.870
Diferències
108.818
108.818
203.515
310.006
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
3.826.354
75.000
2,0
3.901.354
3. Prod.béns públics car.pref.
4. Actua. caire econòmic
9. Actua. caràcter general
0. Deute públic
Total
3.826.354
75.000
2,0
3.901.354
RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

Dret rec. nets Oblig.rec.net.

a. Operacions corrents
3.734.834
3.628.826
b. Altres operacions no financeres
198.300
100.793
1. Total operacions no financeres (a + b)
3.933.134
3.729.619
c. Actius Financers
d. Passius Financers
2. Operacions financeres
Resultat pressupostari de l'exercici
3.933.134
3.729.619
3. Crèdits gastats finançats amb rom. de tresor. per a despeses generals
4. Desviacions negatives de l'exercici
5. Desviacions positives de l'exercici
Resultat pressupostari ajustat
LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en euros)
DRETS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total Cobraments
01/01/
Anul·l i canc.
2017
300.513
300.513
47.041
2016
702
702
2015
2014
2013 i ant.
Total
301.214
301.214
47.041
OBLIGACIONS
Exercici
Saldo inicial
Modific.
Saldo total
Pagaments
01/01/
Anul·l i pres.
2017
189.195
189.195
188.153
2016
2015
2014
2013 i ant.
Total
189.195
189.195
188.153
Font: elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local

Res. press.

106.009
97.507
203.515

203.515

106.193
97.323

Pendent
31/12/
253.472
702

254.173
Pendent
31/12/
1.042

1.042

Liquidació

(b)

(c)

EXECUCIÓ
Pagat

(d)

Pend. cobr.

99,5
98,4

5.018
43.240

100,0

(d)

98,8

48.258
Pend. pag.
100,0
353
84,4
122.184
100,0

68,0

(d)

32.212

95,9

154.750
Deut./credit.
98,8
48.258
95,9
154.750
-106.491

(d)

Pend. pag.

3.729.619

100,0

95,6

3.574.870

95,9

154.750

3.729.619

100,0

95,6

3.574.870

95,9

154.750

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
3. Obligacions pendents de pagament
- del pressupost corrent
- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries
4. Partides pendents d'aplicació
-(-) cobraments realitzats pendent aplicació definitiva
(+) pagaments realitzats pendent aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3+4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses grals. (I-II-III)

48.258
254.173

154.750
1.042
81.981

18.097
302.432

237.772

82.757
253.616
106.193
-277.052

INDICADORS PRESSUPOSTARIS (extrets de la memòria del Compte general)
1 Execució pressupost de despeses
99,0
%
2 Realització pagaments
95,0
%
3 Despeses per habitant
38,8
EUR/h.
4 Inversió per habitant
1,1
EUR/h.
5 Esforç inversor
3,0
%
6 Termini de pagament
43,9
Dies
7 Execució pressupost d'ingressos
96,0
%
8 Realització de cobraments
91,0
%
9 Autonomia
28,0
%
10 Autonomia fiscal
6,0
%
11 Termini de cobrament
2,3
Dies
12 Superàvit o dèficit per habitant
-0,1
EUR/h.
13 Realització de pagaments pressuposts tancats
100,0
%
14 Realització de cobraments pressuposts tancats
100,0
%
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Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA
Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA
sociedadMercantil

SM

Illa: Menorca
Tipus: Societat mercantil

BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT (imports en euros)
ACTIU
A)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
B)
I.
II.
III.

Actiu no corrent
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions immobiliàries
Inv. en empreses del grup i assoc. a llarg term.
Inversions financeres a llarg termini
Actius per impost diferit
Deutors comercials no corrents
Actiu corrent
Actius no corrents mantinguts per a la venda
Existències
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1. Clients per vendes i prestacions de serveis
2. Accionistes per desemborsaments exigits
3. Altres deutors
IV. Inv. en empreses del grup i assoc. a curt term.
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
Total actiu (A + B)
PASSIU
A)
A-1)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
XIX.
A-2)
A-3)
B)
I.
II.

Patrimoni net
Fons propis
Capital
Prima d'emissió
Reserves
(Accions i participacions en patrimoni pròpies)
Resultats d'exercicis anteriors
Altres aportacions de socis
Resultat de l'exercici
(Dividend a compte)
Altres instruments de patrimoni net
Ajusts per canvis de valor
Subvencions, donacions i llegats rebuts
Passiu no corrent
Provisions a llarg termini
Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres deutes a llarg termini
II. Deutes amb empr. grup i assoc. a llarg termini
IV. Passius per impost diferit
V. Periodificacions a llarg termini
VI. Creditors comercials no corrents
VII. Deute amb caract. especials a llarg termini
C) Passiu corrent
I. Passius vinc. amb act. no corr. mant. per a la ven
II. Provisions a curt termini
III. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres deutes a curt termini
IV. Deutes amb empr. del grup i assoc. a curt termini
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Deute amb caract. especials a curt termini
Total patrimoni net i passiu (A + B + C)

Saldo
Corrent Anterior
319.205 355.746
35.170 49.685
283.927 305.899

108

% dif.
-10,3%
-29,2%
-7,2%

-100,0%

335.183 314.571

6,6%

2.584
496
292.741 205.553
277.678 183.637

420,6%
42,4%
51,2%

21.916

-31,3%

1.479
1.479
38.378 107.042
654.388 670.317

-64,1%
-2,4%

Saldo
Corrent Anterior
452.299 408.020
452.299 408.020
70.939 70.939
337.082 336.002

44.279

1.079

2018
91.920

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (imports en euros)

108
54

15.063

Exercici:
Població:

% dif.
10,9%
10,9%

0,3%

4001,8%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
A)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
B)
C)
20.
D)

A)
B)
C)
D)
E)

Import net de la xifra de negocis
Var. d'exist. de prod. acabats i en curs de fabric.
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
Aprovisionaments
Altres ingressos d'explotació
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Amortització de l'immobilitzat
Imputació de subv. d'immob. no fin. i altres
Excessos de provisions
Deteriorament i resultat per alien. de l'immob.
Diferència negativa de comb. de negoci
Altres resultats
Result. exp. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
Ingressos financers
Despeses financeres
Variació de valor raonable en instrum. financ.
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alien. d'instrum. fin.
Altres ingressos i despeses de caràcter fin.
Resultat financer (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)
Resultat abans de imposts (A + B)
Imposts sobre beneficis
Resultat de l'exercici (C + 20)

Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió
Fluxos d'efectiu de les activitats de finanç.
Efecte de les variacions dels tipus de canvi
Augment/disminució neta de l'efectiu o equiv.

INDICADORS I RÀTIOS (elaboració SCIB)

23.219

10.197

127,7%

23.219

10.197

127,7%

178.871 252.098

-29,0%

12.500
30.140
13.640

12.500
44.717
131

-32,6%
10313,8%

16.500

44.586

-63,0%

136.230 194.881

-30,1%

654.388 670.316

-2,4%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Solvència a curt termini
Termini de cobrament
Termini de pagament
Disponibilitat
Garantia
Exigibilitat
Autonomia
Autofinançament
Estabilitat
Acumulació

DADES D’INTERÈS (elaboració SCIB)
1. Fons de maniobra
2. Nombre de treballadors
3. Cost mitjà per treballador

Imports
Corrent
Anterior
1.690.960
1.625.996

-217.439

Firma d'auditoria:

119

4,0%

-276.104
12.075
-1.063.514
-233.749
-63.787

-21,2%
-100,0%
5,1%
-12,0%
25,4%

-6.018
59.614

563
1.480

-1169,8%
3927,9%

-576

-41

1310,0%

-576
59.038
-14.759
44.279

-41
1.439
-360
1.079

1310,0%

-1.118.182
-205.716
-79.969

-4.020

Imports
Corrent
Anterior
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d

Corrent
186,0
63,0
143,0
21,0
324,0
0,3
224,0
19,0
71,0
10,0

Anterior
125,0
46,0
172,0
42,0
256,0
0,4
156,0
10,0
87,0

Corrent
156.312,3
24,3
46.053,6

Anterior
62.472,9
22,5
47.309,3

INFORME D'AUDITORIA
Auditoria financera
Auditoria de legalitat

% dif.

Tipus d'opinió: Favorable
Tipus d'opinió:
MK Auditors Censors Jurats S.L

4002,2%

4003,3%
4001,8%
% dif.

%
dies
dies
%
%
%
%
%
%
%

euros
FTE
euros

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

Institut de la Joventut de Menorca
Institut de la Joventut de Menorca
sociedadMercantil

SM

BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT (imports en euros)
ACTIU
A)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
B)
I.
II.
III.

Actiu no corrent
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions immobiliàries
Inv. en empreses del grup i assoc. a llarg term.
Inversions financeres a llarg termini
Actius per impost diferit
Deutors comercials no corrents
Actiu corrent
Actius no corrents mantinguts per a la venda
Existències
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1. Clients per vendes i prestacions de serveis
2. Accionistes per desemborsaments exigits
3. Altres deutors
IV. Inv. en empreses del grup i assoc. a curt term.
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
Total actiu (A + B)
PASSIU
A)
A-1)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
XIX.
A-2)
A-3)
B)
I.
II.

Patrimoni net
Fons propis
Capital
Prima d'emissió
Reserves
(Accions i participacions en patrimoni pròpies)
Resultats d'exercicis anteriors
Altres aportacions de socis
Resultat de l'exercici
(Dividend a compte)
Altres instruments de patrimoni net
Ajusts per canvis de valor
Subvencions, donacions i llegats rebuts
Passiu no corrent
Provisions a llarg termini
Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres deutes a llarg termini
II. Deutes amb emp. grup i assoc. a llarg termini
IV. Passius per impost diferit
V. Periodificacions a llarg termini
VI. Credfitors comercials no corrents
VII. Deute amb caract. especials a llarg termini
C) Passiu corrent
I. Passius vinc. amb act. no corr. mant. per venda
II. Provisions a curt termini
III. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres deutes a curt termini
IV. Deutes amb empr. del grup i assoc. a curt termini
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Deute amb caract. especials a curt termini
Total patrimoni net i passiu (A + B + C)

Illa: Menorca
Tipus: Empresa pública

8

Saldo
Corrent
Anterior (*)
714.720
690.489
596.420
621.052
115.520
67.421

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (imports en euros)
% dif.
3,5%
-4,0%
71,3%

2.779

2.015

37,9%

14.797

60.953

-75,7%

4.917
4.549

2.144
1.884

129,3%
141,4%

369

260

41,8%

9.880
729.517

58.808
751.441

-83,2%
-2,9%

Saldo
Corrent
Anterior (*)
679.301
723.937
91.301
107.937

% dif.
-6,2%
-15,4%

113.487

134.496

-15,6%

-22.186

-26.559

-16,5%

588.000

616.000

-4,5%

50.216

27.504

82,6%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
A)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
B)
C)
20.
D)

Import net de la xifra de negocis
Var. d'exist. de prod. acabats i en curs de fabric.
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
Aprovisionaments
Altres ingressos d'explotació
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Amortització de l'immobilitzat
Imputació de subv. d'immob. no fin. i altres
Excessos de provisions
Deteriorament i resultat per alien. de l'immob.
Diferència negativa de comb. de negoci
Altres resultats
Result. exp. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
Ingressos financers
Despeses financeres
Variació de valor raonable en instrum. financ.
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alien. d'instrum. fin.
Altres ingressos i despeses de caràcter fin.
Resultat financer (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)
Resultat abans de impostos (A + B)
Imposts sobre beneficis
Resultat de l'exercici (C + 20)

Exercici:
Població:

2018
91.920

Imports
Corrent
Anterior (*)
274.958
259.544
-7.224
30.966
-40.384
-34.784

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Solvència a curt termini
Termini de cobrament
Termini de pagament
Disponibilitat
Garantia
Exigibilitat
Autonomia
Autofinançament
Estabilitat
Acumulació

DADES D’INTERÈS (elaboració SCIB)

437

-100,0%

1. Fons de maniobra
2. Nombre de treballadors
3. Cost mitjà per treballador

437

-100,0%

INFORME D'AUDITORIA

50.216

27.067

85,5%

729.517

751.441

-2,9%

120

Auditoria financera
Auditoria de legalitat
Firma d'auditoria:

5,9%

16,1%

-480.371
-202.898
-39.805
442.357

-413.095
-184.228
-45.085
391.019

16,3%
10,1%
-11,7%
13,1%

214
-22.186

71
-26.559

203,8%
-16,5%

-22.186

-26.559

-16,5%

-22.186

-26.559

-16,5%

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU NORMAL (RESUM) (imports en euros)
Imports
Corrent
Anterior
A) Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
s.d.
s.d.
B) Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió
s.d.
s.d.
C) Fluxos d'efectiu de les activitats de finanç.
s.d.
s.d.
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi
s.d.
s.d.
E) Augment/disminució neta de l'efectiu o equiv.
INDICADORS I RÀTIOS (elaboració SCIB)

% dif.

% dif.

Corrent
29,0
3,0
25,0
20,0
1.453,0
0,1
1.353,0
2,0
105,0
-3,0

Anterior
222,0
3,0
16,0
214,0
2.732,0
0,0
2.632,0
2,0
95,0
-4,0

%
dies
dies
%
%
%
%
%
%
%

Corrent
-35.419,0
11,6
41.269,0

Anterior
33.448,7
11,6
35.489,3

euros
FTE
euros

Tipus d'opinió: Favorable
Tipus d'opinió:
Gabinete de Auditoría Ribas y Asociados, S.L.P.

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

Fundació Foment del Turisme de Menorca
Fundació Foment del Turisme de Menorca

Illa: Menorca
Tipus: Fundació

BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT (imports en euros)
ACTIU
A)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
B)
I.
II.
III.

Actiu no corrent
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions immobiliàries
Inv. en empreses del grup i assoc. a llarg term.
Inversions financeres a llarg termini
Actius per impost diferit
Deutors comercials no corrents
Actiu corrent
Actius no corrents mantinguts per a la venda
Existències
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1. Clients per vendes i prestacions de serveis
2. Accionistes per desemborsaments exigits
3. Altres deutors
IV. Inv. en empreses del grup i assoc. a curt term.
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
Total actiu (A + B)
PASSIU
A)
A-1)
I.
II.
III.
IV.

A-2)
A-3)
B)
I.
II.

Patrimoni net
Fons propis
Dotació fundacional
Reserves
Excedents d'exercicis anteriors
Excedent de l'exercici

Ajusts per canvis de valor
Subvencions, donacions i llegats rebuts
Passiu no corrent
Provisions a llarg termini
Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres deutes a llarg termini
II. Deutes amb empr. grup i assoc. a llarg termini
IV. Passius per impost diferit
V. Periodificacions a llarg termini
VI. Credfitors comercials no corrents
VII. Deute amb caract. especials a llarg termini
C) Passiu corrent
I. Passius vinc. amb act. no corr. mant. per a la vda
II. Provisions a curt termini
III. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres deutes a curt termini
IV. Deutes amb empr. del grup i assoc. a curt termini
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Deute amb caract. especials a curt termini
Total patrimoni net i passiu (A + B + C)

Saldo

Corrent
48.793
48.723

% dif.
Anterior
59.589 -18,1%
17 -100,0%
59.502 -18,1%

70

4.067.509

3.443.269

18,1%

167.615
467.585

134.495
768.751

24,6%
-39,2%

18.165 -100,0%
2.521.858 36,1%
3.502.858
17,5%

Saldo
Corrent
1.263.673
1.227.094
30.000
1.330.596
-133.502

36.579

2.852.629

2018
91.920

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (imports en euros)

70

3.432.310
4.116.302

Exercici:
Població:

Anterior
1.402.059
1.346.316
30.000
919.492

% dif.
-9,9%
-8,9%
44,7%

396.825 -133,6%

55.743

2.100.800

-34,4%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
A)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
B)
C)
20.
D)

Import net de la xifra de negocis
Var. d'exist. de prod. acabats i en curs de fabric.
Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia
Aprovisionaments
Altres ingressos d'explotació
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Amortització de l'immobilitzat
Imputació de subv. d'immob. no fin. i altres
Excessos de provisions
Deteriorament i resultat per alien. de l'immob.
Diferència negativa de comb. de negoci
Altres resultats
Result. exp. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
Ingressos financers
Despeses financeres
Variació de valor raonable en instrum. financ.
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alien. d'instrum. fin.
Altres ingressos i despeses de caràcter fin.
Resultat financer (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)
Resultat abans de impostos (A + B)
Imposts sobre beneficis
Resultat de l'exercici (C + 20)

Imports
Corrent
Anterior
181.473
249.013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Solvència a curt termini
Termini de cobrament
Termini de pagament
Disponibilitat
Garantia
Exigibilitat
Autonomia
Autofinançament
Estabilitat
Acumulació

35,8%

DADES D’INTERÈS (elaboració SCIB)

2.188.488

1.893.488

15,6%

1. Fons de maniobra
2. Nombre de treballadors
3. Cost mitjà per treballador

2.188.488

1.893.488

15,6%

INFORME D'AUDITORIA

664.141

207.311

220,4%

4.116.302

3.502.858

17,5%

121

Auditoria financera
Auditoria de legalitat
Firma d'auditoria:

1.050 -98,5%
-34.548 -144,9%
2.140.000 30,2%
-639.663 23,2%
-1.323.567 76,7%
-18.785 -12,4%
23.129 -17,1%

9.860

-1.337 -837,6%

-2.000
-133.502
29
-29

2.063 -197,0%
397.355 -133,6%

0

-397 -100,1%

0
-133.502
-133.502

Corrent
137,0
58,0
448,0
120,0
144,0
0,7
44,0

-93

-489
396.866
-41
396.825

4,0

Anterior
158,0
117,0
565,0
120,0
167,0
0,6
67,0
1,0
4,0

Corrent
1.214.879,9
22,9
34.352,0

Anterior
1.342.469,9
21,2
30.172,8

Tipus d'opinió: Favorable
Tipus d'opinió:
Miguel J. Andreu Mascaró

-27,1%

15
15.528
2.785.340
-787.863
-2.338.568
-16.451
19.164

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU NORMAL (RESUM) (imports en euros)
Imports
Corrent
Anterior
A) Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
s.d.
s.d.
B) Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió
s.d.
s.d.
C) Fluxos d'efectiu de les activitats de finanç.
s.d.
s.d.
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi
s.d.
s.d.
E) Augment/disminució neta de l'efectiu o equiv.
INDICADORS I RÀTIOS (elaboració SCIB)

% dif.

-68,4%

-100,0%
-133,6%
-100,0%
-133,6%

% dif.

%
dies
dies
%
%
%
%
%
%
%

euros
FTE
euros

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT (imports en euros)
ACTIU
A)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
B)
I.
II.
III.

Actiu no corrent
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions immobiliàries
Inv. en empreses del grup i assoc. a llarg term.
Inversions financeres a llarg termini
Actius per impost diferit
Deutors comercials no corrents
Actiu corrent
Actius no corrents mantinguts per a la venda
Existències
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1. Clients per vendes i prestacions de serveis
2. Accionistes per desemborsaments exigits
3. Altres deutors
IV. Inv. en empreses del grup i assoc. a curt term.
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
Total actiu (A + B)
PASSIU
A)
A-1)
I.
II.
III.
IV.

A-2)
A-3)
B)
I.
II.

Patrimoni net
Fons propis
Dotació fundacional
Reserves
Excedents d'exercicis anteriors
Excedent de l'exercici

Ajusts per canvis de valor
Subvencions, donacions i llegats rebuts
Passiu no corrent
Provisions a llarg termini
Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres deutes a llarg termini
II. Deutes amb empr. grup i assoc. a llarg termini
IV. Passius per impost diferit
V. Periodificacions a llarg termini
VI. Credfitors comercials no corrents
VII. Deute amb caract. especials a llarg termini
C) Passiu corrent
I. Passius vinc. amb act. no corr. mant. per a la venda
II. Provisions a curt termini
III. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres deutes a curt termini
IV. Deutes amb empr. del grup i assoc. a curt termini
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Deute amb caract. especials a curt termini
Total patrimoni net i passiu (A + B + C)

Illa: Menorca
Tipus: Fundació
% dif.

Corrent
6.599.678
2.230.427
3.915.296
404.962

Anterior
6.675.603
2.343.932
3.883.189
414.717

48.993

33.765

45,1%

1.015.697

1.254.800

-19,1%

59.438
664.572
395.408

31.927
1.012.828
330.998

86,2%
-34,4%
19,5%

269.164

681.830

-60,5%

11.660
191.805
88.222
7.615.374

11.167
67.301
131.577
7.930.403

4,4%
185,0%
-32,9%
-4,0%

Saldo

-452.330

2018
91.920

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (imports en euros)

Saldo

Corrent
6.468.943
2.057.936
30.000
2.480.266

Exercici:
Població:

Anterior
7.108.348
2.510.266
30.000
2.413.175

-1,1%
-4,8%
0,8%
-2,4%

% dif.
-9,0%
-18,0%
2,8%

67.091 -774,2%

4.411.007
281.009

4.598.082
292.221

-4,1%
-3,8%

86.368
86.368

97.579
97.579

-11,5%
-11,5%

194.641

194.641

865.423

529.834

63,3%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
A)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
B)
C)
20.
D)

Import net de la xifra de negocis
Var. d'exist. de prod. acabats i en curs de fabric.
Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia
Aprovisionaments
Altres ingressos d'explotació
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Amortització de l'immobilitzat
Imputació de subv. d'immob. no fin. i altres
Excessos de provisions
Deteriorament i resultat per alien. de l'immob.
Diferència negativa de comb. de negoci
Altres resultats

Result. ex p. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

Ingressos financers
Despeses financeres
Variació de valor raonable en instrum. financ.
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alien. d'instrum. fin.
Altres ingressos i despeses de caràcter fin.
Resultat financer (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)
Resultat abans de impostos (A + B)
Imposts sobre beneficis
Resultat de l'exercici (C + 20)

Imports
Corrent
Anterior
3.669.214
3.563.562
4.428
6.088
1.537.132
1.250.071
-388.513
-242.841
11.945
11.633
-4.243.339
-3.657.407
-741.338
-575.304
-341.790
-320.943
207.336
187.253
-214

-1.341

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Solvència a curt termini
Termini de cobrament
Termini de pagament
Disponibilitat
Garantia
Exigibilitat
Autonomia
Autofinançament
Estabilitat
Acumulació

DADES D’INTERÈS (elaboració SCIB)

294.656
241.174

89.260
77.343

230,1%
211,8%

1. Fons de maniobra
2. Nombre de treballadors
3. Cost mitjà per treballador

53.482

11.917

348,8%

INFORME D'AUDITORIA

570.766

440.574

29,6%

7.615.374

7.930.403

-4,0%

122

Auditoria financera
Auditoria de legalitat

3,0%
-27,3%
23,0%
60,0%
2,7%
16,0%
28,9%
6,5%
10,7%
-84,0%

-159.446
-444.583
4
-7.751

-142.341 12,0%
78.429 -666,9%
3 22,0%
-11.342 -31,7%

-7.747
-452.330

-11.339 -31,7%
67.091 -774,2%

-452.330

67.091 -774,2%

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU NORMAL (RESUM) (imports en euros)
Imports
Corrent
Anterior
A) Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
-177.822
-225.641
B) Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió
-441.067
-211.640
C) Fluxos d'efectiu de les activitats de finanç.
575.535
195.497
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi
E) Augment/disminució neta de l'efectiu o equiv.
-43.354
-241.784
INDICADORS I RÀTIOS (elaboració SCIB)

% dif.

Corrent
110,0
66,0
278,0
10,0
664,0
0,2
564,0
4,0
102,0

Anterior
231,0
103,0
233,0
25,0
965,0
0,1
865,0
4,0
94,0

Corrent
150.274,0
191,0
22.216,4

Anterior
724.965,9
177,0
20.663,3

Tipus d'opinió: Favorable
Tipus d'opinió:

Firma d'auditoria: Gabinete de auditoría Ribas y Asociados, S.L.P.

% dif.
-0,2
1,1
1,9
-0,8

%
dies
dies
%
%
%
%
%
%
%

euros
FTE
euros

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2018

V. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS
El resultat de les actuacions es va comunicar a la Presidència del Consell Insular perquè hi
pogués formular les al·legacions i presentar els documents i els justificants que consideràs
adients (art. 30 del Reglament de la Sindicatura). El 27 de novembre de 2020 es varen
presentar les al·legacions del Consell, que figuren com a annex a aquest Informe.
Les al·legacions s'han analitzat i s'ha suprimit o modificat part de l'Informe quan s'han acceptat.
Si no s'ha alterat aquest ni s'ha emès opinió, és perquè són explicacions que confirmen els fets
i les valoracions de l'Informe, o perquè no s’han justificat adequadament els criteris o les
afirmacions de l'al·legació, o perquè es manifesta la voluntat d'esmenar la deficiència en el
futur. Excepcionalment, quan la raó de no acceptar l'al·legació ha esta diferent a les abans
esmentades, aquesta raó es fa constar en una nota a peu de pàgina dins l'Informe.
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VI. APROVACIÓ DE L’INFORME
El Consell de la Sindicatura de les Illes Balears, en l'exercici de la funció fiscalitzadora que li
atribueix l'article 4 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, va acordar aprovar l'Informe 182/2020 del Compte general del Consell Insular de
Menorca corresponent a l'exercici 2018, en la sessió d'11 de desembre de 2020.
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VII. AL·LEGACIONS

125

ESCRIT D'AL·LEGACIONS I OBSERVACIONS ENVERS L'INFORME PROVISIONAL DE LA
SINDICATURA DE COMPTES DE LES ILLES BALEARS AL COMPTE GENERAL DEL
CONSELL INSULAR DE MENORCA DE L'ANY 2018
En referència a l'informe provisional de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) referit al compte
general de 2018del Consell Insular de Menorca (CIMe), tramés mitjançant ofici, de registre de sortida
479/2020, de data 9 d’octubre, en el qual s'indica que fins dia 6de novembre de 2020(termini que s’ha
prorrogat fins el 27de novembre de 2020, conformement ofici de la SCIB núm. 644/2020de 16d’octubre),
aquest Consell pot formular les al·legacions i presentar els documents i justificacions que consideri pertinents
o, si escau, exposar les mesures adoptades o que es prevegi adoptar pel que fa a les observacions o
recomanacions formulades.
Mitjançant la present nota s'expressa – en la línia d’exercicis anteriors - l'opinió d'aquesta corporació sobre
algunes de les limitacions de l'abast, excepcions i incidències assenyalades per la SCIB; pel que fa a les
recomanacions de la SCIB, a les quals – a fi de no ampliar l'àmbit de controvèrsia - no en farem referència en
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el nostre escrit, les tindrem molt en compte, però – en exercici de la nostra potestat d'autoorganització, la seva
incorporació a l'activitat financera insular dependrà de les circumstàncies concretes de cada supòsit. A fi de no
dispersar els esforços, ja que encara no hem retut el nostre compte de general del 2019i per tant no podem
dedicar-nos a una anàlisi exhaustiva de totes les qüestions plantejades per la SCIB referides al nostre compte
del 2018, ens referirem a unes pautes generals i adjuntarem les concretes al·legacions conformement amb el
model normalitzat de la SCIB.
Qüestions generals
Com ja s'ha indicat reiteradament els serveis econòmics d'aquesta corporació s'enfronten a notables dificultats
(fins i tot augmentades darrerament amb una major càrrega de treball relacionada amb la remissió d'informació
financera a altres administracions i òrgans de control): en un escenari restrictiu - per definició - quant a mitjans
personals i financers. Malgrat les anteriors restriccions es puguin haver relaxat persisteix la dificultat
d’incorporar personal preparat als serveis econòmics, si bé entenem que fem passes per a superar aquest
problema (es va incorporar una persona al departament is’intentarà cobrir la plaça de viceinterventor) patim
altres dificultats (s’han produït canvis de personal fuit de les recents oposicions convocades per la corporació) .
La insuficiència de mitjans personals i financers, òbviament, afavoreix l'existència d'errors, retards, mancances
i omissions en la nostra comptabilitat, contractació i activitat de foment (subvencions).
Continuam pensant que tots els agents implicats haurien de fer un esforç considerable en la reducció i
simplificació del treball administratiu derivat de la informació econòmica i financera a subministrar per les
corporacions locals; d'aquest esforç no s'haurien d'excloure les relacions amb els òrgans de control extern ja
que l'intercanvi d'informació és enorme, de forma que una anàlisi tan detallada dels comptes retuts ens provoca
retards considerables i problemes en la nostra gestió ordinària i en el lliurament dels propers comptes; el
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present paràgraf s'ha d'entendre sens perjudici que aquesta corporació vulgui assolir la màxima transparència
possible en la seva gestió com ho prova el conveni signat – en data 3 de desembre de 2015, per a facilitar a la
SCIB l'accés a la informació comptable del CIMe.
Així mateix volem manifestar que consideram que el CIMe ha fet un esforç considerable de transmissió
d’informació, el volum de dades i documents requerits i transferits és enorme, i un cop tramesa tota la
informació requerida no ens consta que la SCIB, amb posterioritat ens hagi fet cap altre requeriment .
Sens perjudici de l'assenyalat anteriorment, en l'activitat financera d'aquesta corporació i dels organismes
autònoms i dependents existeix un esforç per adaptar-la, tret dels punts en els quals manifestem discrepància, a
les prescripcions de la SCIB, expressades en els seus informes anuals, i esperem que els resultats d'aquest
esforç es puguin constatar en els darrers comptes retuts per aquesta corporació i en els que es retran des d'ara.
En qualsevol cas, convé fer constar des de l'inici que l'eradicació total dels problemes plantejats a l'informe de
la SCIB constitueix una tasca prou difícil, atesa la seva complexitat tècnica posada en relació amb les
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urgències, limitacions i necessari pragmatisme en la forma d'actuar pròpies de les administracions públiques.
També resulta evident que la introducció de les millores indicades per la Sindicatura, s'ha de fer de forma
pausada – any rere any, fins i tot en alguns casos les qüestions plantejades a l'informe SCIB del 2018, objecte
de la present nota, no podran aplicar-se a la nostra comptabilitat fins al 2021. No obstant això, esperem que en
els darrers comptes presentats resulti palès el nostre esforç de millora.
En qualsevol cas volem fer referència a què les dades econòmiques d'aquesta corporació corresponents a l'any
2018 en general són bones.
Hem de fer esment a què de l'informe provisional objecte d'aquest escrit no es desprèn una preocupació, per
part de la SCIB, en considerar els esforços d’aquesta corporació per a adaptar les exigències comptables
formals a l’agilitat i eficiència que requereix la gestió diària.
Com en els darrers exercicis, convé remarcar que moltes incidències es refereixen a la nostra comptabilitat de
partida doble, que té escassa repercussió a l'àmbit de les administracions públiques (que no paguen tributs ni
reparteixen dividends) davant la preponderància de la seva comptabilitat pressupostària (amb els ajusts exigits
per la normativa europea) en base a la qual es decideixen les mesures a adoptar a l'àmbit de l'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. Tant és així que la nostra activitat econòmica i financera es
comptabilitza pressupostàriament i és el programa comptable, mitjançant uns paràmetres establerts prèviament
que confecciona la comptabilitat de partida doble, no és difícil de comprendre que -comptabilitzant així sorgeixin errades i incorreccions a la nostra comptabilitat; val a dir que organitzar una altra anotació directa
dels nostres fets comptables als comptes de partida doble suposaria en la pràctica duplicar el treball comptable
i els mitjans que l'hi dedicam, solució que– possiblement – no sigui la més eficient possible.
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Al·legacions concretes
Per les raons que hem indicat anteriorment únicament hem elaborat les concretes al·legacions (no hem pogut
tractar totes les incidències per les limitacions de mitjans abans esmentades), a signar pel nostre director
insular de Serveis Generals, conformement el format dissenyat per la SCIB, que s'ajunten a continuació; sens
perjudici que ens reiterem a les fetes en anys anteriors quan siguin d'aplicació atesa la similitud de les
incidències indicades per la SCIB.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o aportació de documentació complementària.
El conseller de Serveis Generals,
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Josep Pastrana Huguet

Maó, a la data de la signatura electrònica corresponent.
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AL·LEGACIONS A L’INFORME PROVISIONAL DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LES
ILLES BALEARS DEL COMPTE GENERAL DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018

Al·legació número: 1
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): I.2.C. RENDICIÓ DE COMPTES (14)
Paràgraf al·legat: (Incidència) El Compte general del Consell Insular de Menorca s'ha format, aprovat i
retut telemàticament fora del termini legalment establert (arts. 212.4 i 223.2 del TRLRHL)

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2020-EBAA82CD-EA82-4C05-8EFB-4A7719AE6483 27/11/2020 9:43:17 Pag.:1/55
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

Text al·legació: Les dificultats esmentades a l’ofici del conseller (manca de temps i mitjans) també
incideixen en el procés de formació del compte general; el retard del qual influeix, conseqüentment, en els
terminis l’aprovació i rendició dels comptes. En propers comptes s’intentarà avançar el calendari de
formació, aprovació i rendició dels comptes per tal que es pugui complir el calendari que estableix el
TRLRHL.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 2
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): I.2.C. RENDICIÓ DE COMPTES (14)
Paràgraf al·legat: (Incidència) La inscripció en el Registre Mercantil de la societat vinculada Gesmultiplex
Menorca, SL, pendent des de l'any 2007, encara no s'ha produït.
Text al·legació: El més aviat possible s'intentarà avaluar quina és la solució més convenient i s'actuarà en
conseqüència, en qualsevol cas es tracta d’una qüestió formal i d’escassa rellevància ja que aquesta societat
mai ha funcionat.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 3
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): I.2.C. RENDICIÓ DE COMPTES (14)
Paràgraf al·legat: (Incidència) No consta que s'hagi dut a terme una auditoria dels comptes anuals de 2018
de cap dels consorcis adscrits al Consell Insular de Menorca (art. 122.3 de LRJSP).
Text al·legació: Com indica l’article esmentat, s’ha de realitzar l’auditoria que serà responsabilitat de
l’òrgan de control de l’administració a la qual s’hagi adscrit el consorci. En aquest cas, en ser l’òrgan de
control dels consorcis la intervenció del Consell Insular, que per altra banda és la mateixa intervenció la que
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porta a terme la comptabilitat i l’elaboració del compte general, no es considera necessari la realització
d’una auditoria, tot i que per a propers exercicis es pot incorporar si la Sindicatura de Comptes ho considera
necessari.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 4

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2020-EBAA82CD-EA82-4C05-8EFB-4A7719AE6483 27/11/2020 9:43:17 Pag.:2/55
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.2. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA
DE DESPESA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (31)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Estabilitat pressupostària
En l'informe de la Intervenció relatiu a l'estabilitat pressupostària del Consell Insular de Menorca en la fase
d'elaboració del pressupost de 2018, no s'han tingut en compte totes les entitats sectoritzades per la IGAE ni
s'han considerat els ajustos en termes SEC. D'acord amb el que disposa l'article 16.2 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, la Intervenció local ha de presentar al
Ple un informe sobre el compliment de l'objectiu de d'estabilitat de la mateixa entitat local, dels seus
organismes autònoms i entitats dependents. Per tant, l'SCIB no disposa de la informació necessària per
poder comprovar el compliment d'aquest objectiu en l'aprovació del pressupost inicial.
Text al·legació: L’informe redactat i signat per la Intervenció en data 15.11.2019, del qual es va donar
compte al Ple Insular, considerem que integra totes les entitats dependents de la corporació, i en cas de
faltar-ne alguna, hauria de ser la Sindicatura de Comptes que indiqui a quina es refereix.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 5
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.2. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA
DE DESPESA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (31)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Regla de despesa
En l'informe de la Intervenció del Consell Insular en la fase de liquidació del pressupost de 2018, l'SCIB ha
observat les incidències següents pel que fa als càlculs efectuats per determinar el compliment de la regla de
despesa:
En el càlcul de la despesa computable de l'exercici 2018, el CIME ha descomptat 7.353 milers d'euros,
en concepte de despeses finançades amb fons finalistes, les quals estan finançades per les aportacions
de la CAIB, d'acord amb el que disposa la Llei 3/2014, de 17 de juny, i corresponen al Fons de
compensació interinsular i al Fons insular de finançament de serveis percebuts durant 2018, 5.390
milers d'euros, i al finançament rebut en 2017 que va quedar pendent d'aplicar, 1.963 milers d'euros.
D'acord amb la mateixa Llei 3/2014, aquests fons són de naturalesa incondicionada, per la qual cosa no
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es poden considerar fons finalistes i, per tant, les despeses finançades no es poden descomptar de les
despeses computables a efectes del càlcul de la regla de despesa.
Text al·legació: Essent correcte el que indica la SCIB (es tindrà en compte per a futurs exercicis), aquesta
errada s'ha d'emmarcar en les referides dificultats (manca de temps i mitjans) per escometre totes les
obligacions que imposa la normativa i en l'intent per accelerar i complir els terminis establerts
normativament per liquidar, formar i aprovar el compte general, etc. d'acord amb les indicacions que la
pròpia Sindicatura ha fet en els respectius informes envers els comptes generals del Consell Insular de
Menorca d'altres exercicis.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 6
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.2. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA
DE DESPESA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (31)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Regla de despesa
En l'informe de la Intervenció del Consell Insular en la fase de liquidació del pressupost de 2018, l'SCIB ha
observat les incidències següents pel que fa als càlculs efectuats per determinar el compliment de la regla de
despesa:
En el càlcul de la regla de despesa, el CIME ha minorat la despesa computable del Consell, de
l'Institut Menorquí d'Estudis i de la Fundació Persones amb Discapacitat de l'Illa de Menorca, en
3.067, 54 i 354 milers d'euros, respectivament, que corresponen a ingressos procedents de la UE i
d'altres administracions públiques que no estan associats a despeses amb finançament afectat, per la
qual cosa s'incompleix l'article 12.2 de la LOEPSF. Atès que no hi ha projectes de despesa amb
finançament afectat assignats a aquestes operacions, no és possible identificar si s'ha incorregut en
despeses per un import igual al dels ingressos obtinguts, que són les que realment es poden tenir en
compte en el càlcul de la regla de despesa. En conseqüència, la despesa computable s'hauria
d'augmentar en 3.474 milers d'euros.
Text al·legació: L'article 12.2 de la LOEPSF permet minorar la despesa computable en l'import que s'hagi
finançat amb fons finalistes de la Unió Europea o d'Altres Administracions Públiques i no ho vincula o
condiciona a com es faci el seguiment d'aquestes despeses amb finançament afectat.
L’import de 3.066.892,91 € que es minora pel càlcul de la despesa computable del CIM correspon a diversos
expedients d’ingrés amb finançament afectat, les operacions dels quals es troben detallades en el document
Excel que es va remetre via correu electrònic a l’auditora en data 18.06.2020.
L’import al qual es refereix la SCIB que es minora pel càlcul de la despesa computable de l'IME correspon a
dos expedients d’ingrés amb finançament afectat, concretament el de l’Escola de Salut Pública (22.195,91
€) i el de Fundació Bioiversitat (31.602,06 €) per al seguiment del Bioclima a Menorca, detallats a l’informe
de liquidació de pressupost de l’entitat, i al mateix correu electrònic remès a l’auditora en data 18.06.2020.
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L’import de 353.561,51 € que es minora pel càlcul de la despesa computable de la F. Discapacitats
correspon a diverses subvencions concedides per diferents administracions públiques. Aquestes dades s’han
extret de l’annex II de l’informe d’auditoria d’aquesta entitat i es detallen al mateix correu electrònic remès
a l’auditora de data 18.06.2020.
Tret d’error o omissió, tots ells s’ajusten al que estableix l’article 12.2 de la LOEPSF.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 7
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.2. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA
DE DESPESA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (32)
Paràgraf al·legat: (Incidència) L'informe de la Intervenció relatiu al compliment de la regla de despesa en
2018 xifra la despesa computable en 55.519 milers d'euros, inferior al límit de referència de 58.661 milers
d'euros. Una vegada realitzats els ajustos que es deriven de les incidències detectades, aquesta despesa
computable se situa en 66.345 milers d'euros, per la qual cosa el Consell Insular de Menorca hauria produït
un incompliment de la regla de despesa i, en conseqüència, hauria d'haver elaborat i aprovat un pla
econòmic financer en els termes que estableix l'article 21 de la LOEPSF, en el qual figuren les mesures per
adoptar a fi de reconduir els incompliments.
Text al·legació: Tenint en compte les al·legacions 5 (conforme amb el criteri de la SCIB) i 6 (en desacord
amb el criteri de la SCIB) anteriors, la despesa computable no seria 66.345 milers d'euros, sinó únicament
de 62.871 milers d'euros. En qualsevol cas, essent cert així i tot que s'hauria d'haver elaborat un PEF en els
termes que estableix l'article 21 de la LOEPSF; a la vista dels successos produïts en aquest exercici 2020
amb la suspensió pel Congrés dels Diputats de les regles fiscals de la LOEPSF i la interpretació que n'ha fet
el Ministeri d'Hisenda arran de les preguntes freqüents sobre aquesta suspensió, s'ha d'entendre superada la
necessitat i conseqüències de la no elaboració del PEF: En cuanto a los planes económico-financieros
aprobados con anterioridad a la suspensión de las reglas fiscales por incumplimientos de las mismas
producidos en 2018 y 2019 no serán objeto de seguimiento ni los incumplimientos de dichos planes podrán
dar lugar a las medidas coercitivas del artículo 25 de la LOEPSF o de cumplimiento forzoso del artículo 26
de esta misma norma. No se requerirá acuerdo expreso del Plenario sobre la suspensión del Plan
Económico-Financiero. Del mismo modo, se considerarán superados los planes aprobados, así como la
pérdida de vigencia de los acuerdos de no disponibilidad a que hubiere lugar por incumplimientos en la
liquidación de 2019 o incumplimientos de los planes económico-financieros, pudiendo estos, en
consecuencia, ser revocados.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 8
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.2. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA
DE DESPESA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (32)
Paràgraf al·legat: (Incidència) D'acord amb l'informe de la Intervenció corresponent als exercicis 2013,
2014, 2015 i 2017 es va incomplir la regla de despesa, tal com s'estableix en l'article 12 de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d'abril. De conformitat amb el que disposen els articles 21 i 23 d'aquesta Llei, i l'article 9 de
l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, el Consell hauria d'haver formulat un pla econòmic financer adient
per corregir aquesta situació i assolir el compliment d'aquest objectiu. El Consell no va elaborar, ni aprovar
ni comunicar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques cap dels plans econòmic financers
corresponents, cosa que, conforme a l'article 28 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, constitueix una infracció molt greu en matèria de gestió
econòmica pressupostària, a més d'ésser exigible la responsabilitat dels membres de la corporació local,
conforme a l'article 78 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
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Text al·legació: Veure al·legació número 7
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)

Al·legació número: 9
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.2. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA
DE DESPESA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (32)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Destinació del superàvit pressupostari
El Consell autoritza la despesa de les IFS com a destinació dels seus superàvits pressupostaris de 2016 i de
2017 en dates properes al tancament dels exercicis 2017, 21 de desembre, i 2018, 28 de desembre; així
doncs, les IFS s'aproven amb la certesa que són pluriennals o que no suposen cap execució pressupostària a
l'exercici corresponent. Tot i les pròrrogues de la destinació del superàvit local per a IFS de la LPGE 3/2017
i del RDL 1/2018, conforme al que s'estableix en la DA 16ª del TRLHL, la regla general és que les
inversions s'han d'executar íntegrament abans de la finalització de l'exercici d'aplicació de la DA 6ª de la
LOEPSF —en aquest cas, en 2017 i 2018—, cosa difícilment viable ateses les dates de l'aprovació.
Text al·legació: No considerem que aquest afer constitueixi una incidència. La norma general és l'execució
de les IFS en l'exercici d'aplicació del superàvit, però no és menys cert que ja a la redacció inicial de la DA
16 del TRLRHL (segon paràgraf de l'apartat 5è) preveu que les IFS en fase D puguin executar-se en
l'exercici següent (No obstante, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse
íntegramente en 2014, la parte restante del gasto comprometido en 2014 se podrá reconocer en el ejercicio
2015 financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2014 que quedará afectado a ese fin por ese
importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2015). I, inclús, en
alguns exercicis, la pròrroga de l'aplicació de la disposició addicional sisena de la LOEPSF ha previst que
les IFS en fase A puguin executar-se a l'exercici següent (Per exemple, la DA 96 de la LPGE 2017 diu que
A los efectos del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse
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íntegramente en 2017, la parte restante del gasto autorizado en 2017 se podrá comprometer y reconocer en
el ejercicio 2018, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará afectado a ese
fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2018). En
definitiva, emprar les excepcions previstes a la normativa no s'hauria de considerar una incidència.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 10
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.2. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA
DE DESPESA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (32)
Paràgraf al·legat: (Incidència) El Consell Insular de Menorca no ha executat durant els exercicis 2017 i
2018 un total de 2.796 milers d'euros del superàvit de 2016, que s'havien de destinar a inversions
financerament sostenibles. Atès que la destinació del superàvit és obligatòria i la seva aplicació només pot
ser la que s'indica en la LOEPSF, conforme al que s'assenyala en l'article 32 i en la DA 6ª, aquest import no
utilitzat en les finalitats previstes s'hauria d'aplicar a l'amortització addicional d'operacions d'endeutament.
Text al·legació: L’execució de les IFS és una qüestió que excedeix l’àmbit dels comptes insulars i correspon
més bé a l’acció de govern. Els romanents de les IFS del superàvit 2016 que no s’hagin executat s’integren
en el superàvit del 2018, la inversió del qual és objecte dels acords corporatius corresponents i, en qualsevol
cas, la seva anàlisi no s’ha d’incloure en l’informe del Compte General 2018.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 11
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.2. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA
DE DESPESA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (32)
Paràgraf al·legat: (Incidència) D'acord amb el Conveni de col·laboració signat el 20 de novembre de 2017
entre el Consell i el Consorci Sociosanitari de Menorca per executar les actuacions financerament
sostenibles, per un import màxim de 173 milers d'euros, s'havia d'abonar el dit import en dos terminis, un 50
% en adjudicar-se les obres i l'altre 50 % en finalitzar l'actuació i justificada l'activitat finançada. Això no
obstant, el Consell va transferir la totalitat de l'import, 173 milers d'euros, durant l'exercici 2017 al
Consorci, sense que s'haguessin dut a terme els tràmits pertinents de regularització dels pagaments durant
2018 per complir el Conveni; tampoc consta que s'hagi efectuat l'obligació de reintegrament de 106 milers
d'euros durant 2019, atesa l'execució real de la inversió, la qual ha ascendit a 67 milers d'euros.
Text al·legació: El Consell executiu, en sessió ordiaria de 28 de setembre de 2020, acordà aprovar la
revocació parcial i la procedència del reintegrament per part del Consorci Sociosanitari de Menorca per un
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import total de 106.192,63 € en tractar-se d’un import indegudament aplicat en el marc del conveni de
col·laboració subscrit amb aquesta administració per al desenvolupament d’inversions financerament
sostenibles al centre de Santa Rita amb el superàvit pressupostari de 2016.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 12
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.2. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA
DE DESPESA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (33)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Deute comercial i mesures de lluita contra la morositat
Les dades mensuals del període mitjà de pagament a proveïdors retudes al MINHAP indiquen que el
Consell ha superat en més de 30 dies el termini màxim de pagament previst en la normativa sobre morositat
en quatre dels mesos de 2018, tres dels quals són consecutius.
Text al·legació: El Consell Insular de Menorca en cap cas ha superat en més de 30 dies el termini màxim de
pagament previst en la normativa sobre morositat. D'acord amb la metodologia per calcular el PMP
establerta pel RD635/2014, el Consell ha superat el termini màxim en 21,01 dies (abril) i en menys de 5 dies
- setembre (3,11), 4,16 (octubre) i novembre (0,18). Doncs, si el termini màxim són 30 dies, superar en més
de 30 dies el termini màxim equival a un PMP superior a 60 dies. I els quatre mesos als que fa referència la
SCIB són el mes d'abril de 2018 (en que es va arribar a un PMP de 51,01 dies) i respecte del qual s'ha
d'entendre que es van prendre les mesures adients per corregir la situació; i els mesos de setembre a
novembre del 2018 (en que el PMP es situà respectivament en 33,11 dies, 34,16 dies i 30,18 dies; enfora
dels 60 dies que suposarien haver superat en més de 30 dies el termini màxim de pagament previst a la
normativa sobre morositat.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 13
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3 BALANÇ DE SITUACIÓ (34)
Paràgraf al·legat: (Incidència) En l'apartat 1.5.3 de la tercera part de la INCL, s'estableix que «no han de
figurar les partides del balanç que no inclouen cap import en l'exercici ni en el precedent». El balanç de
situació que figura en el Compte general inclou tots els epígrafs i totes les partides del model de la INCL
encara que no tinguin saldo, però no conté les referències creuades de cada partida amb la informació que
conté la memòria.
Text al·legació: El balanç el genera el programa informàtic automàticament, ho consultarem amb el
proveïdor del programa, encara que aquesta incidència no assembla que tengui massa importància en
tractar-se d’una qüestió merament formal.
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Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)

Al·legació número: 14
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. A.1. ACTIU. IMMOBILITZAT NO
FINANCER (36)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Conforme al Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament de béns de les entitats locals, aquestes estan obligades a formar l'inventari amb tots els seus béns
i drets, sigui quina sigui la seva naturalesa o forma d'adquisició. Des de 2016, el Consell Insular no ha dut a
terme l'anàlisi i la conciliació de l'inventari amb els comptes de l'immobilitzat per regularitzar o identificar
les possibles diferències de criteri sorgides amb les noves incorporacions i baixes produïdes durant 2016,
2017 i 2018. S'han observat diferències entre el valor de l'immobilitzat no financer del balanç i els valors
corresponents de l'inventari, tant pel que fa al cost a 31 de desembre de 2018 com a les variacions que s'han
produït durant l'exercici fiscalitzat, per uns imports de 7.959 i de 335 milers d'euros, respectivament; la
manca de conciliació ha suposat, a més, l'existència de diferències en la quantificació de l'amortització
acumulada per 2.037 milers d'euros, de major import en l'inventari respecte dels valors comptables.
Text al·legació: Com s'ha indicat a escrits anteriors, el balanç i l'inventari són dos documents diferents que,
conformement la normativa que els regula, no recullen necessàriament la mateixa informació. A més, la
tramitació independent d'ambdós pel que fa a la formació (realitzada per serveis diferents d'aquest Consell
Insular) i al calendari d'aprovació (no coincident en el temps), dificulten una concordança absoluta.
Els habituals treballs de conciliació entre el balanç i l'inventari als exercicis 2016, 2017 i 2018 que permeten
explicar les discordances produïdes i que tenen per objectiu controlar i documentar les diferències que
inevitablement existiran entre la comptabilitat i l'inventari, es van posposar a futurs exercicis per no
endarrerir encara més la formació, aprovació i rendició dels Comptes Generals (Veure al·legació número 1)
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 15
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. A.1. ACTIU. IMMOBILITZAT NO
FINANCER (37)
Paràgraf al·legat: (Incidència) L'amortització comptable de l'immobilitzat es realitza segons els valors i la
classificació que consten en l'inventari del Consell Insular. En aquest inventari consten béns amb un valor
net comptable positiu, que s'han deixat d'amortitzar per considerar que aquest valor residual és el que
s'espera obtenir al final de la seva vida útil. L'import residual d'aquests béns correspon al 5 % del seu valor
d'adquisició i representa un total de 305 milers d'euros en l'immobilitzat material. Aquest import s'hauria
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d'haver imputat a resultats, atès que no es té la certesa que es pugui obtenir aquest benefici de la venda dels
actius. Les estimacions globals que ha realitzat la SCIB suposen diferències de 675 i de 1.434 milers d'euros
de major import en la despesa per amortització i en l'amortització acumulada, respectivament, pel que fa a
les quanties que ha calculat el Consell.
Text al·legació: No hi hi ha inconvenient en incorporar la tesi de la SCIB en els propers comptes generals,
però no acabam d'entendre que es consideri com una incidència el còmput d'un valor residual en
l'amortització dels béns quan es tracta d'una pràctica habitual en l'activitat empresarial.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 16
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. A.1. ACTIU. IMMOBILITZAT NO
FINANCER (37)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Per aplicació de la nova INCL, que va entrar en vigor el 2015, el Consell va
reclassificar l'import dels béns entregats en cessió que, a 31 de desembre de 2014, figuraven com a
construccions i altre immobilitzat material en el compte «108. Patrimoni lliurat en cessió», per un import de
5.165 milers d'euros. Això seria correcte si els béns s'haguessin tornat al Consell, perquè, en cas contrari,
tindrien la consideració de subvencions de capital i s'haurien d'haver imputat al compte «1200. Resultats
d'exercicis anteriors». Atès que, a 31 de desembre de 2014, l'inventari de béns i drets no permetia identificar
els béns lliurats en cessió que estaven comptabilitzats, no es pot verificar quina part s'hauria d'haver imputat
al compte «1200. Resultats d'exercicis anteriors».
Text al·legació: El criteri adoptat s’ha d’entendre com el més prudent possible tenint en compte les dues
opcions disponibles (L’opció escollida o, l’alternativa: Considerar aquests béns com una subvenció o
transferència de capital i, per tant, donar-los de baixa de l’Inventari). Per comptar la part que s’hauria
d’haver imputat al compte «1200», primer s’ha d’analitzar la realitat dels ens lliurats en cessió. Aquesta
anàlisi cau dins l’àmbit de la conciliació entre l’Inventari i la Comptabilitat i que, com s’ha exposat, és
difícil assumir sense endarrerir els treballs de formació, aprovació i rendició dels Comptes Generals. En
qualsevol cas s’intentarà escometre quan abans millor.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 17
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. A.1. ACTIU. IMMOBILITZAT NO
FINANCER (37)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Les actuacions previstes en els convenis signats amb l'Administració de la
CAIB per a construcció d'una xarxa de fibra òptica a Menorca, que deriven de les anomenades «inversions
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estatutàries» de l'Estat a les Illes Balears, consten executades a 31 de desembre de 2018. La
comptabilització d'aquestes actuacions no es correspon amb el que determinen les normes de reconeixement
i valoració núm. 1. Immobilitzat material, núm. 2. Infraestructures, núm. 12. Actius construïts o adquirits
per a altres entitats i núm. 18. Transferències i subvencions de la INCL. Atès que l'SCIB no disposa de la
informació suficient per determinar el cost total d'aquestes inversions, ni de la part que ha estat executada
sobre béns d'altres administracions públiques, no ha estat possible avaluar l'impacte que aquesta limitació
suposa sobre el cost, l'amortització i la classificació de l'immobilitzat al tancament de l'exercici fiscalitzat,
així com tampoc sobre la correlació comptable amb el finançament rebut de la CAIB i el seu impacte en els
resultats de l'exercici i en el patrimoni del Consell Insular.
Text al·legació: Com també s’explica a l’al·legació 48, aquest és un projecte molt complex, que requereix
un anàlisi acurat d’aspectes duits a terme per diferents serveis de la corporació com son la gestió
administrativa, els projectes de despesa, l’execució i justificació dels convenis, les altes a l’inventari, la
comptabilització dels elements d’immobilitzat, l’amortització, la imputació de subvencions etc. Com hem
indicat en diverses ocasions, degut a les dificultats que patim (falta de temps i mitjans) no ens ha sigut
possible realitzar l’anàlisi acurada que requeriria aquest projecte. Així mateix intentarem esmenar el que no
sigui correcte en propers exercicis.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 18
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. A.1. ACTIU. IMMOBILITZAT NO
FINANCER (37)
Paràgraf al·legat: (Incidència) L'ajust que ha realitzat el Consell en l'immobilitzat no financer, per un
import de 647 milers d'euros, per identificar elements que no compleixen la condició d'actius, s'hauria
d'haver incrementat en 506 milers d'euros.
Text al·legació: No hi haurà problema en fer els ajusts necessaris en propers exercicis si la Sindicatura de
comptes ens indica de quins actius es tracta.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 19
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. A.1. ACTIU. IMMOBILITZAT NO
FINANCER (37)
Paràgraf al·legat: (Incidència) La major part de les obres realitzades durant 2018 en concepte
d'infraestructures de carreteres, per almenys un total de 6.262 milers d'euros, es troba en curs d'execució al
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tancament de l'exercici, per la qual cosa s'haurien de presentar per aquest concepte en l'epígraf corresponent
de l'immobilitzat material.
Text al·legació: Aquesta anàlisi cau dins l’àmbit de la conciliació entre l’Inventari i la Comptabilitat i que,
com s’ha exposat, és difícil assumir sense endarrerir els treballs de formació, aprovació i rendició dels
Comptes Generals. En qualsevol cas s’intentarà escometre quan abans millor.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 20
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. A.1. ACTIU. IMMOBILITZAT NO
FINANCER (38)
Paràgraf al·legat: (Incidència) El quadre de moviments de l'immobilitzat del Compte general no es
correspon amb la naturalesa de les operacions efectivament realitzades durant l'exercici 2018, atès que, entre
d'altres, els ajustos practicats, per un import de 1.832 milers d'euros, corresponents a la variació de les
operacions no pressupostàries del compte #411, per un import de 1.536 milers d'euros, així com els ajustos a
despesa corresponents a 2018, 647 milers d'euros, s'han considerat augments per traspassos, quan haurien de
reduir les altes de l'exercici.
Text al·legació: Per a propers exercicis s’intentarà que altes, baixes i traspassos es reflecteixin allà on
correspon al quadre de moviments de l’immobilitzat. Veure també al·legació 71.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 21
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. A.1. ACTIU. IMMOBILITZAT NO
FINANCER (38)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Dels 15 expedients d'altes d'immobilitzat material revisats, s'han posat de
manifest les incidències següents:
 El Consell ha capitalitzat les operacions executades amb els expedients núm. 2201800 -18722 i
-15750 per un total de 291 i 95 milers d'euros, respectivament. Atesa la naturalesa de la prestació, el
Consell Insular els hauria d'haver comptabilitzat com a despesa.
 Els expedients 2201800 -27439 i -09906 es refereixen a actuacions realitzades en el marc del
projecte de fibra òptica amb uns imports de 277 i 12 milers d'euros, respectivament, i s'han executat
amb càrrec als crèdits de l'aplicació pressupostaria «650. Despeses en inversions gestionades per a
altres ens públics», com a despesa de l'exercici. D'acord amb la normativa comptable, per al
reconeixement comptable del cost de l'execució de l'obra sobre actius que no són propietat de
l'entitat s'ha de calcular conforme a la norma «12a. Actius construïts o adquirits per a altres
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entitats».
En els expedients núm. 2201800 -18722, -02517 i -15750 s'han observat incoherències en les dates
de conformitat a la prestació rebuda.
De l'expedient 220180001636 no s'ha obtingut el detall de les actuacions realitzades, ni informe
tècnic o altre document necessari per poder avaluar la regularització practicada.
Pel que fa als expedients núm. 2201800, -27872, -27439, -27732 i -31813 s'ha excedit el termini
màxim de pagament establert en la normativa de morositat. Tot i així, el Consell de Menorca ha
complert, en general, el termini mitjà de pagament durant l'exercici 2018.

Text al·legació: Hores d’ara no tenim possibilitat de revisar tots els expedients esmentats en aquesta
incidència. S’intentarà revisar totes les incidències properament per tal d’evitar que es repeteixin en el futur
i per mirar d’esmenar el que no sigui correcte.
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Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 22
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. A.1. ACTIU. IMMOBILITZAT NO
FINANCER (38)
Paràgraf al·legat: (Incidència) La norma de reconeixement i valoració núm. 1 «Immobilitzat material»,
inclosa en la segona part del Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local, indica que,
almenys al tancament de l'exercici, l'entitat ha d'avaluar l'existència d'indicis de deteriorament en els
elements d'immobilitzat material. En cas afirmatiu, s'ha d'estimar l'import recuperable i efectuar les
correccions valoratives que escaiguin. No consta que el Consell Insular hagi realitzat la dita avaluació.
Text al·legació: Aquesta avaluació cau dins l’àmbit de la conciliació entre l’Inventari i la Comptabilitat i
que, com s’ha exposat, és difícil assumir sense endarrerir els treballs de formació, aprovació i rendició dels
Comptes Generals. En qualsevol cas s’intentarà escometre quan abans millor.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 23
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. A.2. ACTIU. IMMOBILITZAT FINANCER
(40)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Tot i que el sistema de finançament del Consorci per a la Protecció de la
Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca s'ha modificat i ha passat del sistema de dipòsits al
de subvencions, es manté el dipòsit procedent d'anys anteriors, per un import acumulat de 1.486 milers
d'euros, el retorn del qual presenta un grau d'incertesa elevat. D'altra banda, aquest import està
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comptabilitzat en un compte de dipòsits constituïts a llarg termini, quan s'hauria d'haver registrat en un
compte de crèdit a llarg termini.
Text al·legació: Pel que fa a la incertesa del retorn s’ha de dir que és un tant irrellevant quant a la
determinació de la situació econòmic-financera d'ambdues entitats i més irrellevant si consideram que
aquest consorci és dependent del Consell Insular de Menorca d'acord amb els criteris de l'article 2.1 de la
LOEPSF i en la consolidació corresponent aquesta operació s'ajustarà.
En relació a la naturalesa jurídica de l'aportació del CIMe a favor del Consorci per a la Protecció de la
Legalitat Urbanística en Sòl de l'Illa de Menorca, com s'ha expressat en exercicis anteriors, no ens assembla
una qüestió pacífica, com ho demostren les qüestions següents:
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¿Pot considerar-se un préstec quan no hi ha fixada una data de devolució i, fins i tot, l'obligació de
devolució no existeix mentre l'esmentat consorci no obtingui superàvit? ¿Pot el Consorci finançar la seva
despesa corrent mitjançant un préstec a llarg termini?
La SCIB indica, com així ho feu en anteriors informes, el tractament que hauria de donar-se a aquestes
aportacions però no resol els dubtes que susciten les qüestions assenyalades i que, igualment, també s'han
expressat a les al·legacions d'anteriors informes provisionals. Això dificulta que es pugui assumir el canvi
indicat per la Sindicatura.
En qualsevol cas, com indicàvem a les al·legacions a l’informe provisional de la SCIB del Compte General
de l’exercici 2014, un cop valorades les alternatives, des del 2016 les aportacions del Consell Insular de
Menorca s’anoten com una transferència corrent a favor del Consorci (i viceversa) i, en futurs comptes,
s’analitzarà si convé o no regularitzar els imports abonats com un depòsit.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 24
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. A.2. ACTIU. IMMOBILITZAT FINANCER
(40)
Paràgraf al·legat: (Incidència) El saldo del compte «2750. Dipòsits constituïts a llarg termini», per un
import de 183 milers d'euros, inclou 78 milers d'euros en concepte de provisions de fons als advocats i
procuradors que intervenen o han intervingut en els litigis del Consell entre els anys 2006 i 2015, la totalitat
dels quals correspon a exercicis tancats; per aquest motiu, el Consell hauria de dotar la provisió
corresponent per l'import dels honoraris meritats. A més, el saldo d'aquest compte inclou 50 milers d'euros
procedents d'exercicis anteriors al 2006 i no s'ha aportat a l'SCIB el detall d'aquest darrer import, per la qual
cosa no se n'ha pogut valorar la recuperabilitat. D'altra banda, en aquest compte s'inclouen dipòsits per un
total de 53 milers d'euros que s'han resolt durant 2017 i 2018, per la qual cosa aquest import s'hauria de
regularitzar.
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Text al·legació: Per les limitacions abans esmentades no hem pogut analitzar aquesta qüestió, que
intentarem aclarir el més aviat possible.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 25
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. A.3. ACTIUS CONSTITUÏTS PER A
ALTRES ENTITATS (40)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Durant l'exercici 2018 el Consell ha comptabilitzat l'efecte del lliurament a
l'ús general de les obres del camí de Torralba a l'Ajuntament d'Alaior, registrades com a existències en
l'actiu corrent del balanç de situació al 31 de desembre de 2017, per un total de 2.721 milers d'euros, que ha
comptabilitzat com a despesa de l'exercici 2018. També ha regularitzat les obligacions reconegudes durant
2016 i 2017 en els comptes d'immobilitzat material, que no s'havien reclassificat en el compte d'existències,
per un import de 58 milers d'euros. Atès que l'acta de recepció es va signar en l'exercici 2015, a l'igual que
per a l'immobilitzat, l'efecte de la regularització de les existències s'hauria d'haver reconegut amb càrrec al
compte 1200. Resultats d'exercicis anteriors.
Text al·legació: Es tindrà en compte en cas de que en propers exercicis es donin situacions similars.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 26
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. A.4. ACTIU. DEUTORS (42)
Paràgraf al·legat: (Incidència) El Consell dota una provisió per als saldos pendents de cobrament de la
CAIB i d'altres administracions públiques corresponents a exercicis tancats i hi aplica els percentatges
establerts en l'article 193 bis del TRLRHL, quan s'hauria d'analitzar la conformitat del saldo reconegut i
regularitzar-lo. A 31 de desembre de 2018, els imports pendents de provisionar d'aquestes administracions
suposen 73 i 544 milers d'euros, respectivament.
Text al·legació: Es fa difícil al·legar a una incidència descrita de forma tan genèrica sense poder analitzar
cada un dels casos concrets. En qualsevol cas, el que indica la SCIB es diferent del criteri ministerial
expressat a la «Nota explicativa sobre la reforma local» del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, de 5 de març de 2014, en la que, a la pregunta de quins són els drets de difícil o impossible
recaptació als que refereix l’article 193 bis, s’assenyala
«El nuevo art. 193 bis [...], establece una obligación a cargo de las EELL de informar al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y a sus respectivos Plenos del resultado de la aplicación de los
criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación considerados a efectos de
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calcular el remanente de tesorería, y, además, que estos criterios deben responder, como mínimo, a los
límites que se recogen en el mismo precepto.
Dichos límites mínimos se concretan en unos porcentajes que, en orden creciente según la antigüedad de
los derechos pendientes de cobro, se deben aplicar sobre el importe de estos derechos. Para determinar
esa base de cálculo (el importe de los derechos) se debe considerar la naturaleza de los mismos, y, de
este modo, no se tendrían que incluir en ella los derechos que, conceptualmente, no son de difícil o
imposible recaudación, y en los que la única incertidumbre es el momento en el que se va a producir la
realización del derecho o la obtención de su producto.
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En consecuencia, no tendrían que incluirse entre los derechos de difícil o imposible recaudación
aquellos que corresponden a obligaciones reconocidas por otras Administraciones Públicas a favor de
las entidades locales, ni tampoco aquellos otros sobre los que existe alguna garantía que se puede
ejecutar en el caso de incumplimiento por el deudor de la entidad local de las obligaciones que haya
contraído frente a ella».
Així, vist el que diu el MINHAP, es pot concloure que el Consell és més prudent que no el que ha previst el
ministeri, en aplicar els percentatges sobre la totalitat del drets pendents de cobrament d’exercicis tancats
(excepte aquells que són objecte d’anàlisi individual); quan podria aplicar dits percentatges, únicament,
sobre els drets reconeguts pel Consell que no han estat reconeguts per la Comunitat Autònoma.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 27
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. A.4. ACTIU. DEUTORS (42)
Paràgraf al·legat: (Incidència) La norma de reconeixement i valoració núm. 8.4 «Crèdits i partides per
cobrar», inclosa en la segona part del Pla general de comptabilitat pública adaptada a l'Administració local,
indica que s'han d'efectuar les correccions valoratives necessàries del valor d'un crèdit sempre que hi hagi
fets ocorreguts amb posterioritat al reconeixement inicial que produeixin una reducció o un retard en els
fluxos d'efectiu futurs. El Consell estima la provisió per a deteriorament dels saldos per cobrar i hi aplica els
mateixos percentatges que s'utilitzen per determinar el saldo de cobrament dubtós en el càlcul del romanent
de tresoreria. Cal destacar que ambdós criteris tenen finalitats diferents i, per tant, haurien de diferir l'un de
l'altre. En conseqüència, el càlcul del deteriorament dels crèdits per cobrar que s'ha de registrar en els estats
financers s'hauria d'efectuar prèvia anàlisi de la probabilitat que aquests crèdits es materialitzin, amb
independència dels percentatges que s'apliquen per determinar el saldo de cobrament dubtós en el càlcul del
romanent de tresoreria.
Text al·legació: Hores d’ara ens resulta impossible realitzar una segona anàlisi quant al saldo de cobrament
dubtós.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es
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Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 28
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. A.5. ACTIU. INVERSIONS FINANCERES
TEMPORALS (43)
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Paràgraf al·legat: (Incidència) Atesa la diferència de criteri entre el Consell i l'AEAT quant al tipus d'IVA
aplicable, el compte «566. Fiances i dipòsits a curt termini» inclou un import de 167 milers d'euros per les
factures que ha emès l'empresa encarregada del manteniment de les carreteres, en concepte de major cost del
servei de neteja de la via pública. Tot i el recurs de reposició que ha presentat el Consell Insular contra les
liquidacions provisionals de l'AEAT, aquest import s'hauria d'haver regularitzat com a resultat d'exercicis
anteriors.
Text al·legació: En l’al·legació número 46 envers l’Informe provisional de la SCIB corresponent al Compte
General de l’exercici 2014 ja s’indicà que «El motiu d'haver-se reconegut les obligacions a càrrec del
capítol 8 és no perjudicar a l'empresa encarregada de prestar el servei en les seves relacions amb l'Agència
Tributaria, de forma que es pogués abonar l'import corresponent i que aquest quedés anotat al pressupost
de l'exercici 2014; però no com una despesa corrent de l'exercici (el Consell va rebutjar formalment les
factures en no estar d'acord amb l'import facturat i, per tant, no reunien els requisits documentals per ser
aplicats al pressupost: base 18.1 de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2014); sinó com un
actiu financer derivat del dret a recuperar l'import abonant al contractista. En qualsevol cas, a nivell
financer, s'ha d'entendre que la provisió dotada per a riscs i despeses (Veure al·legació 25) cobreix aquesta
quantia».
Aquesta incidència quedarà solucionada a l’exercici 2020 atès que s’ha resolt favorablement al Consell el
recurs contenciós administratiu interposat contra la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu de les
Illes Balears sobre aquest afer i s’ha ingressat a la tresoreria insular la totalitat del que s’havia comptabilitzat
com a dipòsit, a més dels interessos de demora.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)

Al·legació número: 29
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. A.6. ACTIU. TRESORERIA (44)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Al tancament de l'exercici, el Consell Insular manté vigents imposicions
realitzades amb diverses entitats de crèdit, per un import de 24.900 milers d'euros, comptabilitzades com a
«Tresoreria». D'acord amb la definició d'actius líquids equivalents a efectiu establerta en el Pla general de
comptabilitat pública adaptat a l'Administració local, una de les condicions per a tenir tal consideració és
que, en el moment de la seva formalització, no tinguin un venciment superior a 3 mesos. Atès que totes les
imposicions realitzades tenien, en el moment de la constitució, venciment en un horitzó temporal superior,
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l'SCIB considera que s'haurien de registrar com a actiu financer en l'epígraf «Inversions financeres» a curt
termini, o a llarg termini si tenen una durada superior a l'any, i no com a tresoreria.
Text al·legació: Aquestes imposicions per part d'aquesta Tresoreria es consideren Comptes Financeres de
col·locació d’excedents de tresoreria amb una remuneració superior al comptes corrents ordinaris. Aquests
comptes financers, a igual que els comptes corrents operatius d’ingressos i despeses, gaudeixen dels
requisits de disponibilitat immediata dels fons. Per tant, no les consideren inversions financeres temporals.
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Indicar que les entitats bancaries per a la gestió d'aquests Comptes Financers prefereixen formalitzar-los en
dipòsits, per tal d’identificar la rendibilitat oferida (tipus d’interès) per un determinat import (import de
l’excedent o imposició) que varien segons el moment de la seva concertació, en funció de la situació i
evolució dels mercats financers. Òbviament aquesta rendibilitat, el tipus d’interès, va relacionat amb un
termini.
És a dir, les entitats bancàries individualitzen les partides dels excedents en diferents trams impositius que
es van concertant en el temps, diferenciant-los cadascun dels imports dels excedents (tram impositiu) en el
compte financer amb un tipus d'interès diferent segons en el moment de la seva concertació, que com ja hem
expressat va en funció de la situació i evolució dels mercats financers i amb el compromís per part de
l’entitat bancària de que aquests excedents son de disponibilitat immediata sense penalització per la
cancel·lació anticipada a la del venciment del dipòsit contractat.
En conclusió, entenem que la qualificació o la identificació d'aquests comptes financers com a dipòsits és
una qüestió d'operativa de l'entitat bancària ja que en el moment de la seva concertació aquests comptes
financers (com ja hem exposat amb una major rendibilitat que la del compte corrent operatiu) compleixen
els requisits de la liquidat immediata, seguretat i sense cap tipus de comissions per la disposició anticipada a
la del venciment fixat.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 30
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. A.6. ACTIU. TRESORERIA (44)
Paràgraf al·legat: (Incidència) En la resposta de l'entitat financera Caixabank, SA, es confirma l'existència
de persones autoritzades que ja no tenen responsabilitats en el Consell Insular en dos comptes bancaris, per
la qual cosa se'ls hauria de donar de baixa; les entitats BBVA i Banco de Santander no informen en la seva
resposta de les persones autoritzades per a la disposició de fons.
Text al·legació: Ja s’ha sol·licitat a Caixabank que actualitzi, per als seus informes, les persones autoritzades
a operar en els comptes bancaris. Quant a la no informació per part de les entitats d’algun punt de l’informe,
entenem que no és una incidència imputable a aquest Consell Insular, atès que les respostes de les entitats
bancaries s’adrecen directament a la Sindicatura de Comptes, sense que el Consell les hagi de revisar. Així
mateix, quedem a disposició de la Sindicatura si s’ha de sol·licitar informació complementaria a les entitats.
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Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 31
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. A.6. ACTIU. TRESORERIA (44)
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Paràgraf al·legat: (Incidència) Bankia confirma l'existència d'un compte restringit de recaptació que no
figura en l'arqueig, mentre que les entitats Caixabank, SA, BBVA i Banco de Santander no la confirmen, per
la qual cosa els saldos dels comptes restringits s'han verificat mitjançant extractes bancaris.
Text al·legació: Des de la corporació no es tenia constància de l’existència de l’esmentat compte restringit
de Bankia. En l’informe emès per l’entitat per a l’exercici 2017 no figurava aquest compte i en preguntar a
l’entitat al respecte ens informen que és un compte de 2008 de l’entitat Caja Madrid. S’ha sol·licitat a
Bankia la documentació corresponent, (hores d’ara no han trobat el contracte) encara que és molt probable
que es tracti d’un compte intern de l’entitat bancària, que s'utilitzava com a compte pont per a la operativa
de diligències d’embargament dels comptes corrents, en l’obertura del qual el Consell no hi ha intervingut.
En tot cas, aquest compte ja no té moviments i es procedirà a comunicar la tramitació de la seva baixa.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 32
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. B.1. PROVISIONS PER A RISCS I
DESPESES (47)
Paràgraf al·legat: (Incidència) No s'ha rebut resposta de 22 dels 26 assessors legals circularitzats en relació
amb els litigis i altres qüestions legals que puguin afectar el Consell Insular. En conseqüència, es desconeix
si de l'anàlisi de les dites respostes s'haurien derivat fets que poguessin requerir ajustos en el Compte
general de 2018 o una referència específica en la memòria.
Text al·legació: Aquesta limitació no és imputable a l'actuació d'aquesta Corporació. A més, malgrat tots
els advocats haguessin contestat adequadament sempre es tractaria d'una dada de comptabilitat interna amb
un alt component de subjectivitat (reconegut a la INCL a les definicions i relacions comptables del subgrup
14); i, si atenem als antecedents, prou allunyada de la realitat que es produirà en els exercicis futurs. Vegem:
La provisió dotada a 31.12.2012 fou suficient per aplicar a la nostra comptabilitat, a l'exercici 2013, les
repercussions financeres de tots els litigis que concretats a l'esmentat exercici – Cal destacar que de
l'esmentada provisió s'aplicà la quantitat de 23.345.226,93 €, en comptabilitzar el deute i la despesa derivats
de l'execució de la sentencia del recurs contenciós-administratiu (PO 821/2003) interposat per SITEME
Menorca SL (succeïda per CESGARDEN, SL).
La provisió dotada a 31.12.2013, ha estat suficient per aplicar a la nostra comptabilitat, a l'exercici 2014, les
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repercussions financeres de tots els litigis que s'han concretat a l'esmentat exercici. Igualment, la provisió
dotada a 31.12.2014, ha estat suficient per aplicar a la nostra comptabilitat, a l'exercici 2015, les
repercussions financeres de tots els litigis que s'han concretat a l'esmentat exercici.
Les provisions dotades a 31.12.2015, 31.12.2016 i 31.12.2017 han estat suficients per aplicar a la nostra
comptabilitat, als exercicis 2016, 2017 i 2018, les repercussions financeres de tots els litigis concretats als
esmentats exercicis. Finalment, la provisió dotada a 31.12.2018 ha estat suficient per aplicar a la nostra
comptabilitat, a l'exercici 2019, les repercussions financeres de tots els litigis concretats a l'esmentat exercici
2019.
La SCIB assembla que recomana aprovisionar la totalitat dels imports reclamats, criteri que consideram
excessivament prudent (a la vista dels antecedents exposats), però que no hi ha inconvenient en aplicar en el
futur
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Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 33
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. B.1. PROVISIONS PER A RISCS I
DESPESES (47)
Paràgraf al·legat: (Incidència) La norma 17.3, «Passius contingents», de la segona part del Pla general de
comptabilitat pública adaptada a l'Administració local, estableix que, tot i que els passius contingents no
s'han de reconèixer en el balanç, se n'ha d'informar en la memòria, excepte que la possibilitat de suposar
obligacions per a l'entitat sigui remota. En la memòria del Compte general del Consell corresponent a
l'exercici 2018 no s'informa sobre l'existència d'aquests procediments
Text al·legació: S’ha informat, mitjançant informe de secretaria que forma part de l’expedient del compte
general, dels procediments instruïts contra aquesta corporació i s’ha remès a la Sindicatura de Comptes tota
la informació requerida al respecte.
Així mateix, en propers exercicis s’intentarà incloure la informació continguda en l’esmentat informe de
secretaria a la memòria del Compte General per tal de donar compliment a la norma de valoració 17.3
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 34
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. B.2. ENDEUTAMENT (50)
Paràgraf al·legat: (Incidència) D'acord amb la norma de reconeixement i valoració núm. 18
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«Transferències i subvencions», inclosa en la segona part del Pla general de comptabilitat pública adaptat a
l'Administració local, el Consell Insular hauria d'haver comptabilitzat un passiu per cobrir les obligacions
relatives al préstec del Consorci Pavelló Multifuncional de Maó, atenent-ne el venciment, amb càrrec a
l'epígraf «Patrimoni net», per un import de 1.663 milers d'euros. Així mateix, el Consell Insular hauria
d'haver comptabilitzat la despesa corresponent a l'amortització de capital, per un import de 238 milers
d'euros, en el patrimoni net i no en el compte de resultat econòmic patrimonial de l'exercici 2018. En
conseqüència, el saldo dels epígrafs de passiu corrent, de passiu no corrent i el resultat de l'exercici s'haurien
d'incrementar en 238 milers d'euros, 1.425 milers d'euros i 238 milers d'euros, respectivament, i minorar el
resultat d'exercicis anteriors en 1.901 milers d'euros.
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Text al·legació: S’estudiarà per a propers exercicis. Així mateix, s’ha de tenir en comptes que el Consorci
Pavelló Multifuncional de Maó és una entitat dependent del Consell Insular de Menorca, per la qual cosa es
considera que, si el consorci ha comptabilitzat el passiu, en formar una comptabilitat consolidada, no s’ha de
duplicar.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)

Al·legació número: 35
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. B.2. ENDEUTAMENT (50)
Paràgraf al·legat: (Incidència) A més, el Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella va
subscriure durant l'any 2007 un préstec a llarg termini, per un total de 4.304 milers d'euros, del qual queda
pendent de pagar al tancament de 2018 un total de 1.972 milers d'euros. D'acord amb la informació extreta
dels registres comptables del Consell, durant l'exercici 2018 s'han reconegut obligacions en els capítols 4 i 7
per un total de 27 i 73 milers d'euros, respectivament (31 milers d'euros i 73 milers d'euros en 2017), en
concepte d'interessos i d'amortització trimestral del dit préstec. Tot i que el Consell no ha tramitat
l'expedient de despesa pluriennal corresponent, segons la informació que ha facilitat el Consorci, aporta el
30,6 % del préstec subscrit més els interessos financers. Conforme a la norma de reconeixement i valoració
núm. 18 «Transferències i subvencions», inclosa en la segona part del Pla general de comptabilitat pública
adaptat a l'Administració local, el Consell Insular hauria d'haver comptabilitzat un passiu per cobrir les
obligacions relatives al préstec del Consorci, atenent-ne el venciment i amb càrrec a l'epígraf de «Patrimoni
net», per un import de 603 milers d'euros. Així mateix, hauria d'haver comptabilitzat la despesa
corresponent a l'amortització de capital, per un import de 73 milers d'euros, en el patrimoni net en lloc de
comptabilitzar-la en el compte de resultat econòmic patrimonial de l'exercici fiscalitzat. En conseqüència, el
saldo dels epígrafs de passiu corrent, de passiu no corrent i el resultat de l'exercici s'haurien d'incrementar en
73 milers d'euros, 530 milers d'euros i 73 milers d'euros, respectivament, i minorar el resultat d'exercicis
anteriors en 677 milers d'euros.
Text al·legació: S’estudiarà per a propers exercicis.
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Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 36
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. B.3. PASSIU CORRENT (52)
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Paràgraf al·legat: (Incidència) Les indemnitzacions per expropiacions de terrenys de les quals es desconeix
alguna dada per fer el pagament efectiu o hi intervé alguna circumstància sobrevinguda, com són els
embargaments judicials, es traspassen del compte «400. Creditors per obligacions reconegudes, pressupost
de despesa corrent» al compte «561. Dipòsits rebuts a curt termini». Aquests traspassos no són necessaris,
atès que no reflecteixen la realitat patrimonial ni compleixen la definició del compte «561. Dipòsits rebuts a
curt termini» de la INCL. El saldo acumulat per aquests conceptes és de 277 milers d'euros.
Text al·legació: Com s'ha indicat a escrits d'altres anys, es consideren necessaris aquests traspassos perquè
es tracta d'un dipòsit que el Consell realitza a la Caixa de Dipòsits pròpia (equivalent a la del Ministeri
d'Hisenda) a l'efecte de consignar un pagament quan – per les raons que sigui, no pot realitzar-lo, acte que té
evidents repercussions econòmiques (còmput d'interessos, responsabilitats...) i, per tant, entenem que ha de
constar a la nostra comptabilitat. Aquesta incidència i la correlativa al·legació fa anys que es produeixen en
el tràmit del Compte General d'aquesta corporació, sense que l'informe definitiu de la SCIB faci cap
referència a la controvèrsia plantejada. Per tant, seguim considerant que aquesta incidència és injustificada.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 37
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. B.3. PASSIU CORRENT (52)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Durant l'exercici 2018, el Consell ha aprovat expedients de reconeixement
extrajudicial de crèdit, per un import de 321 milers d'euros. El motiu més significatiu en aquests expedients
ha estat el cost dels treballs i de la conservació de les carreteres corresponent al darrer trimestre de 2017 i el
primer trimestre de 2018, per un total de 221 milers d'euros, com a conseqüència del venciment del
contracte i de la seva pròrroga extraordinària mentre finalitzava l'adjudicació del nou contracte. Durant el
2019 s'han reconegut, mitjançant REC, obligacions meritades en anys anteriors per un total de 46 milers
d'euros. El reconeixement extrajudicial d'un crèdit no en suposa la validació o l'esmena, ja que l'acte
continua essent nul de ple dret, ni implica deixar sense efecte les possibles responsabilitats que hi pugui
haver.
Text al·legació: Sens perjudici d’estar d’acord amb la tesi de la SCIB, el reconeixement extrajudicial de
crèdits és un procediment previst a la normativa i aquesta corporació l’aplica quan considera que correspon
a la tramitació més adequada.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es
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Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 38
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. B.3. PASSIU CORRENT (53)
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Paràgraf al·legat: (Incidència) En el capítol 4 del pressupost de 2019 consten obligacions reconegudes
netes, per un import de 1.138 milers d'euros, que, en funció del seu objecte, corresponen a despeses de 2018
i que, a la data de tancament de l'exercici fiscalitzat, no figuren en el compte «411. Creditors no
pressupostaris. Creditors per despeses meritades». Entre els conceptes més significatius, cal destacar el Pla
de prestacions socials bàsiques de 2018, per un import de 556 milers d'euros.
Text al·legació: La qüestió plantejada per la SCIB és complexa i tendiria a una major complicació de la
nostra comptabilitat. Aquesta anàlisi requereix determinar la meritació de les subvencions atorgades pel
CIME a càrrec del seu capítol 4. Segons indica la Ordre HAP/1781/2013, el funcionament del compte 650
és el següent: «se cargará (...) en el momento que la transferencia sea vencida, líquida y exigible ». En
qualsevol cas considerem que en la comptabilització del capítol 4 complim amb el que indica la INCL.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 39
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.3. B.3. PASSIU CORRENT (53)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Els resultats dels procediments d'auditoria aplicats a la revisió de la
circularització de creditors, han posat de manifest l'existència de passius meritats el 2018 i no reconeguts o
aprovisionats pel Consell, per un total de 1.872 milers d'euros. No consten els motius pels quals les factures
i les subvencions concedides no figuren comptabilitzades al tancament de l'exercici i, en conseqüència,
l'SCIB entén que el Consell Insular hauria de registrar una provisió per cobrir aquest risc.
Text al·legació: És difícil contestar a aquesta incidència sense conèixer els conceptes i els tercers als quals
es refereix la Sindicatura de Comptes. S’hauria de revisar de quins conceptes es tracta per poder identificar
quina és la causa de les diferències entre comptabilitats.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 40
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.4 COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC
PATRIMONIAL (56)
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Paràgraf al·legat: (Incidència) El compte del resultat econòmic patrimonial que figura en el Compte
general corresponent a l'exercici 2018 inclou totes les partides del model de la nova INCL encara que no
tinguin saldo.
Text al·legació: El compte de resultat econòmic patrimonial el genera el programa informàtic
automàticament, ho consultarem amb el proveïdor del programa, encara que aquesta incidència no assembla
que tengui massa importància en tractar-se d’una qüestió merament formal.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 41
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.4 COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC
PATRIMONIAL (56)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Algunes de les incidències exposades en els diferents apartats d'aquest
Informe en relació amb el balanç de situació afecten i desvirtuen el resultat econòmic patrimonial de
l'exercici que es mostra en els quadres anteriors.
Text al·legació: Convé valorar una correcta ponderació entre la importància real del resultat econòmic
patrimonial de la corporació (administració pública que no paga imposts ni reparteix beneficis) i l’esforç a
realitzar perquè reflecteixi exactament la imatge fidel.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 42
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.4 COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC
PATRIMONIAL (56)
Paràgraf al·legat: (Incidència) El Consell manté diversos convenis amb la CAIB per a l'execució de
prestacions de caràcter social durant l'exercici 2018, en els quals es disposa que la CAIB n'abonarà el
finançament de la manera següent: un primer pagament, en concepte de bestreta, amb càrrec al pressupost
de 2018, i un segon pagament, amb càrrec al pressupost de 2019, un cop justificades les actuacions. D'acord
amb l'execució pressupostària corresponent a l'exercici 2019, el CIME ha reconegut drets en aquest exercici
que financen despeses corresponents a projectes executats durant el 2018, els quals, al tancament de
l'exercici, estan totalment executats i dels quals el Consell considera que es compleixen les condicions
associades al gaudi i no hi ha dubtes raonables sobre la percepció, sense perjudici de la imputació
pressupostària. Aquests imports i conceptes són els següents: 471 milers d'euros del conveni per a la
prestació de serveis socials comunitaris, 73 milers d'euros de la gestió de la renda mínima d'inserció i 38
milers d'euros dels programes d'inserció laboral de la renda mínima d'inserció. Conforme a la norma de
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reconeixement i valoració núm. 18 del PGCP adaptat a les entitats locals, els ingressos per subvencions
rebuts es registren quan s'han complert les condicions associades al seu gaudi i no hi ha dubtes raonables
sobre la seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària. Atès que aquesta informació es
coneixia en el moment de tancar el Compte general, aquests ingressos, per un import total de 582 milers
d'euros, s'haurien d'haver registrat comptablement.
Text al·legació: Els esmentats convenis preveuen aportacions en exercicis futurs, condicionats a la
presentació de determinada documentació justificativa, que es du a terme un cop tancat l’exercici. En
aquests casos, el CIM reconeix els drets un cop ha complert aquest requisit. Per altra banda, aquests
convenis condicionen l’aportació de la CAIB en l’exercici futur a l’existència de crèdit pressupostari
adequat i suficient.
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Per tant, pels motius exposats, al nostre entendre no és possible afirmar que a 31.12.2018 no hi ha dubtes
raonables sobre la percepció dels ingressos que s’acaben rebent en l’exercici 2019.
Així mateix, en ser una situació que es repeteix cada exercici, el resultat no es veu afectat.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)

Al·legació número: 43
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.4 COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC
PATRIMONIAL (56)
Paràgraf al·legat: (Incidència) L'art. 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, obliga les corporacions locals a formar la relació de llocs de treball (RLT) en els termes que estableix
la legislació bàsica de l'Estat sobre funció pública (RDL 5/2015 de 30 d'octubre, d'aprovació del Text Refós
de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic) i el Consell Insular no disposa d'una RLT al tancament de
l'exercici 2018.
Text al·legació: El Consell Insular de Menorca disposa d'un catatàleg de llocs de feina aprovat pel Ple en
sessió de 25 de maig de 1999 i que es manté actualment vigent.
Aquest catàleg es complementà amb una nova descripció i valoració de 20 llocs de treball aprovada pel Ple
del Consell Insular de Menorca de dia 17 de desmbre de 2001 i una alta de 25 llocs de feina aprovada dia 20
de desembre de 2004.
A aquesta eina cal afegir diverses fitxes que s'han anat aprovant entre 2009 i 2017.
El desembre de 2017 es contractà una empresa especialitzada per a realitzar una nova Relació de llocs de
treball que substituis l'actual catàleg de llocs de feina. El resultat de la feina realitzada no ha estat
satisfactori i no pot ser d'aplicació al Consell Insular de Menorca.
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Per aquest motiu, és imprecisa l'apreciació de la Sindicatura de Comptes en relació a la manca d'una RLT
atès que el Catàleg de llocs de feina és una eina vàlida per a la gestió del personal.
Durant 2021 es procedirà a unificar i actualitzar totes les catalogacions en un únic document per a facilitar
la consulta. El resultat d'aquest document es penjarà al portal de transparència.

Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 44
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.4 COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC
PATRIMONIAL (56)
Paràgraf al·legat: (Incidència) El Consell no ha constituït cap provisió per a les despeses de personal
corresponents a pagues extres meritades i no vençudes a 31 de desembre de 2018, per un import aproximat
de 55 milers d'euros (127 milers d'euros, l'any 2017). Tampoc s'ha aprovisionat l'import abonat al febrer de
2019 en concepte del 0,3 % previst en la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2018 per un total de
39 milers d'euros.
Text al·legació: El tramit de formació del compte general és prou complex i l'acompliment de terminis
obliga a accelerar més del desitjable els tràmits, amb la qual cosa no sempre es poden fer totes les
anotacions, correccions, etc. que es voldria. En propers comptes s'intentarà constituir les provisions per a les
despeses de personal meritades i no vençudes a 31 de desembre de l'any corresponent, tràmit que – d’altra
banda – atesa la seva recurrència periòdica i la seva escassa quantia econòmica per raons d’economia
administrativa es podria evitar.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 45
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.4 COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC
PATRIMONIAL (56)
Paràgraf al·legat: (Incidència) El personal funcionari i laboral del Consell percep un complement de
productivitat, segons l'Acord del Ple del Consell de 18 de març de 2013, que va ser prorrogat fins a 31 de
desembre de 2019 mitjançant l'Acord del Ple de dia 21 de desembre de 2015. Aquest complement retribueix
circumstàncies objectives relacionades amb el desenvolupament del lloc de treball i els objectius assignats,
per la qual cosa hi ha establert un sistema, no individual, d'indicadors. Malgrat això, no es pot garantir que
el citat complement es destini a retribuir el rendiment especial, l'activitat extraordinària, i l'interès i la
iniciativa amb què el funcionari du a terme la feina, tal com indica el Reial decret 861/1986, de 25 abril, pel
qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de l'Administració local. A més, en la nota
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d'objecció núm. 2015/14, de 16 de desembre de 2015, la Intervenció del Consell informa que no pot
fiscalitzar de conformitat la Proposta d'aprovació del programa de productivitat per a l'any 2016/2019,
perquè no queda garantit el compliment de l'art. 5.2 del dit RD 861/1986. El total executat en 2018 en
concepte de productivitat ha ascendit aproximadament a 1.115 milers d'euros.
Text al·legació: Aquesta qüestió està en revisió, elaborant la documentació i el procediment per tal que a
partir de gener de 2021 l'avaluació del treball desenvolupat pels treballadors es faci de manera
individualitzada. L'informe trimestral anual que hauran d'elaborar els directors insulars, donarà lloc al dret a
precebre el complement de productivitat.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
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Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 46
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.4 COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC
PATRIMONIAL (57)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Dels procediments d'auditoria que s'han dut a terme sobre 10 rebuts de
nòmina del mes d'octubre, seleccionats a l'atzar, s'han detectat les incidències següents:
a) En 2 de les 10 nòmines seleccionades (3 en 2017) consta un complement personal transitori que es
percep amb la finalitat de compensar els treballadors per les disminucions en el total de les retribucions
anuals derivades, entre altres motius, per les baixes de valor per homologacions de categories,
transferències de competències, canvis en el catàleg de lloc de treball o per deixar d'exercir temporalment
funcions de responsabilitat. Aquests complements, tot i ser de naturalesa transitòria, es perceben, en alguns
dels casos, des de l'any 1998 i no han estat absorbits per millores retributives posteriors. Segons es desprèn
de la plantilla pressupostària de personal de 2018, són 51 el nombre dels treballadors que reben aquest
complement, amb una previsió de despesa de 83 milers d'euros.
b) Segons figura en els rebuts de nòmina, el complement específic associat al lloc de feina es determina per
un sistema de puntuació per factors, que assigna un preu unitari a cada punt. El Servei de Gestió de
Persones del Consell ha comunicat que el valor del punt, per les nòmines revisades de 2018, ascendeix a
12,82 euros per al grup AP (grup E) i de 12,31 euros per a la resta de grups; això no obstant no ha facilitat
l'aprovació o l'autorització de l'aplicació d'aquest valor. A més, quant als punts per perillositat que
s'afegeixen a determinats llocs de treball, el Consell informa que no consten en cap acord aprovat i que
s'assignen per analogia als llocs de treball no catalogats. El Consell no ha facilitat a l'SCIB el catàleg de
llocs de feina, ni la informació necessària i suficient que permeti verificar la idoneïtat dels punts que
s'atorguen per determinar l'import del complement específic associat a cada lloc de feina, i el seu valor
actual en 2018. D'acord amb la informació que ha facilitat el Consell, la quantia global abonada en
concepte de complement específic per a l'any 2018 suma un total de 3.162 milers d'euros.
c) En una nòmina no quadra l'import percebut en concepte de prorrateig de la paga extra amb els imports
que li corresponen segons el contracte temporal. Quant a un altre treballador, no consta, en el rebut de
nòmina revisat, la percepció d'un trienni al qual té dret en funció de la seva antiguitat.
d) El complement «Nits inferior a 8», que perceben determinats treballadors, s'aprova per Acord de
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modificació parcial dels criteris generals per a l'elaboració del catàleg de llocs de treball del Consell, de 29
de juny de 2006, en el qual s'estipula una puntuació d'1,04 punts per nit en cas de treballar d'1 a 8 nits al
mes, i de 0,7 punts a partir de les 9 nits treballades al mes. El preu unitari abonat per aquest concepte, per
un valor de 12,48 euros/nit, no es correspon amb el que resultaria d'aplicar el preu per punt comunicat pel
Servei de Gestió de Persones aplicable a 2018.
e) Dos dels treballadors seleccionats han percebut una compensació en concepte de treball en dia festiu.
Atès que el preu aplicat no es correspon amb l'aprovat a l'Acord de 2006 esmentat al paràgraf anterior, no
s'ha obtingut cap explicació sobre el valor unitari aplicat per aquest concepte; tampoc consta el dret a la
seva percepció d'un dels treballadors seleccionats.
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f) El Consell no ha facilitat l'aprovació dels imports de les ajudes socials i altres retribucions que perceben
els treballadors corresponents a l'exercici 2018, entre les quals cal destacar les següents: «Dietes»,
«Transport» i «Prestacions socials». Atès que el Consell no ha facilitat l'Acord en matèria d'ajudes socials
entre la institució i el personal o, si escau, la justificació de l'aprovació de la seva percepció, l'SCIB no ha
pogut avaluar la idoneïtat de les ajudes abonades a 3 dels treballadors seleccionats.
g) En 6 treballadors dels 10 seleccionats per dur a terme el test de nòmines s'han constatat diferències entre
la retenció de l'IRPF que aplica el Consell i l'import obtingut en el recàlcul que ha efectuat l'SCIB, sense
que el Consell hagi facilitat una justificació a la obtenció de les dites diferències.
h) En 6 dels 10 rebuts de nòmina analitzats no s'ha pogut justificar l'import de la base de cotització a la
Seguretat Social.
Text al·legació:
a) Els consells insulars han nascut i crescut bàsicament fruit de la transferència de competències des del
Govern de les Illes Balears. Aquestes transferències han anat acompanyades en la major part dels casos, per
personal propi de la CAIB que era transferit als consell i que aquests havien d'assumir respectant els drets
adquirits dels empleats i treballadors. El Consell Insular de Menorca té salaris molt més baixos que els de la
CAIB, per aquest motiu, és normal que el volum de CPT dels consells sigui considerablement alt respecte
d'altres administracions.
Quan es parla d'absorbir els CPT, cal estar a allò que estableix la llei de pressupostos generals de l'Estat en
cada exercici.
La Disposició transitòria segona de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2018 estableix respecte a aquest complement:
«Uno. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se
regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
Dos. Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985, al
personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se mantendrán en las
mismas cuantías que a 31 de diciembre del año anterior, siendo absorbidos por las mejoras que puedan
derivarse del cambio de puesto de trabajo.
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Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se
mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema, a cuya
absorción se imputarán las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.
A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, el incremento de retribuciones de carácter
general que se establece en esta Ley sólo se computará en el 50 por ciento de su importe, entendiendo que
tienen este carácter el sueldo, referido a catorce mensualidades, el complemento de destino y el específico.
En ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por
servicios extraordinarios.»
Aquest és bàsicament el mateix text que es repeteix en altres lleis pressupostàries.
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Com es pot apreciar, les possibles absorcions son tant minses que aquestes apenes afecten al montant real
dels complements, a no ser que l'empleat canvii de lloc de treball.
b) L'aprovació del valor del punt a aplicar l'aporvà el Ple del Consell Insular de 25 de maig de 1999, quan
aprovà el Catàleg de llocs de feina de la institució. A aquest valor se li ha anat aplicant l'augment
corresponent aprovat per les lleis de pressupostos generals de l'Estat.
La puntuació per perillositat forma part dels valors del complement específic i s'assignen en funció del
catàleg de llocs de feina aprovat.
És cert que el Consell Insular de Menorca té alguns llocs de treball que no han estat catalogats i que
evidement cobren complement específic. L'apicació d'aquest complement als llocs sense catalogar es fa per
analogia i son aprovats pel Ple del CIM amb l'aprovació del pressupost anual que assigna un complement
per a cada lloc de treball.Si bé el procediment no és certament el més ortodox, en cap cas es pot dir que no
ha estat negociat amb els representants dels treballadors o bé que no ha estat aprovat per l'òrgan
corresponen, el Ple del Consell Insular de Menorca.
A partir de 2021 la informació relativa als punts de complement específic de cada plaça apareixeran
detallats al pressupost i es publicarà al portal de transparècia per tal de premretre la informació pública i una
fàcil fiscalització.
c) Qualsevol diferència, corresponent a un error de càlcul que es pugui detectar, serà esmenada així que se li
notifiqui al CIM. En els contractes temporals de substitucions de curta durada, cal tenir present que quan es
tracta de personal per torns, en finalitzar el contracte cal prorratejar també les vacances no realitzades. En
aquest tipus de contracte no es poden donar vacances si no és contractant una tercera persona per fer la
substitució de els vacances de la substituta de la titular, motiu pel qual, quan la durada és curta, s'opta per
pagar les vacances.
En relació als triennis, les administracions locals es regeixen, en els assumptes relacionats amb les
retribucions dels funcionaris, per les normes establertes per als funcionaris de l'Administració General de
l'Estat.
Els triennis estan regulats al l'article 23 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
Article 23. Retribucions bàsiques.
Les retribucions bàsiques, que fixa la Llei de pressupostos generals de l’Estat, han d’estar integrades
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únicament i exclusivament per:
a) El sou assignat a cada subgrup o grup de classificació professional, en el supòsit que aquest no tingui
subgrup.
b) Els triennis, que consisteixen en una quantitat, que ha de ser igual per a cada subgrup o grup de
classificació professional, en el supòsit que aquest no tingui subgrup, per cada tres anys de servei.
L’aplicació de la norma es regeix per la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis
previs a l’Administració pública, així com pel Reial Decret 1461/1982, de 25 de juny, pel qual es dicten
normes per a la seva aplicació. L’article quart estableix:
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Uno. Se iniciará a instancia del interesado, debiendo acompañar la certificación o certificaciones a que
se refiere el artículo anterior. Solamente serán competentes para resolver las Jefaturas de Personal del
Cuerpo, escala o plaza en que el funcionario esté en activo actualmente, o al que perteneciera en el
momento de su jubilación.
Per altra banda l’article 39 de la llei 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, estableix:
1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y
producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
Tot i això, a partir de l’informe del Servei de Gestió de Persones 2017/75 de 12 de juliol, s’aplica la
retroactivitat a les sol·licituds en aplicació a recents sentències del Tribunal Suprem que entén:
“Por eso, que para el reconocimiento de un determinado derecho de un Juez sea precisa, en su caso, la
instancia del interesado, si es que no se establece el reconocimiento de oficio por la Administración, no
supone que sea ésta (...) la que con su acto de reconocimiento complete el supuesto de hecho de la
norma (Ley o Reglamento) definitoria del derecho, sino solo un elemento ligado a la efectividad del
derecho, no a su momento de nacimiento.”Així, si no consta en un dels rebuts el trienni al qual tindria
dret el treballador és perquè aquest no l’ha sol·licitat, la qual cosa no obsta que en el moment que el
sol·liciti se li aboni amb caràcter retroactiu des del moment que va acomplir el trienni.

d) Efectivament es detecta un error en la determinació del preu de les nits. El preu punt era per a 2018 de
12,79 € per al grup AP al qual pertany el funcionari objecte de revisió, raó pre la qual cal concloure que
efectivament calia pagar a aquest preu i no pas als 12,48 € que se li varen abonar.
e) Efectivament les quatitats a abonar es relacionen en l'acord adoptat pel Ple del Consell Insular de
Menorca, en sessió ordinària de 26 de juny de 2006, de modificació parcial dels criteris generals per a
l’elaboració del catàleg de llocs de treball del Consell Insular de Menorca, publicat al BOIB núm. 96 de 13
de juliol. Les quantitats acordades varen ser actualitzades d’acord amb l’IPC fins l’any 2011 quan es
produeix la congelació del sou dels funcionaris. Des d’aquella data s’ha mantingut congelat l’assignació,
mantenint el festiu normal a cost de 28,65 € i el festiu especial a 34,78 €. Pel que fa als torns de 24 h.
corresponents únicament als bombers, aquests han tingut actualitzacions específiques.
f) Com ja hem dit en una resposta anterior, els funcionaris de l'administració local es regeixen en l'àmbit
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retributiu per allò que estableixen les normes generlal per als funcionaris de l'Administració General de
l'Estat.
Així, és el Ministeri qui estableix el preu a pagar per dietes i transports, i és aquest el que aplica el Consell
Insular de Menorca.
Pel que fa a les prestacions socials, la resolució 2011/9 del conseller executiu del departament de Serveis
Generals, de 19 de gener, establí el cost de les precepcions de les prestacions socials. La congelació del sou
dels funcionaris públics i el dubte sobre si a aquest concepte li pot ser d'aplicació d'increment de l'IPC, han
mantingut congelades aquestes quantitats, tot i que la mateixa resolució estableix que aquestes quantitats
s'han d'actualitzar amb l'IPC.
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g) El Consell Insular de Menorca aplica la normativa corresponent a la retenció de l'IRPF, ajustant
periòdicament la retenció en aquells contractes les variacions dels quals requereixin un ajustament mensual
per a l'acompliment de l'objectiu anual. Qualsevol diferència, corresponent a un error de càlcul que es pugui
detectar, serà esmenada així que se li notifiqui al CIM. Se revisarà este concepte
h) La base de cotització es correspon amb les retribucions, la prorrata de paga extra, i en el cas del Consell
Insular de Menorca, el prorrateig de la productivitat devengada trimestralment però que es prorrateja
mensualment, a temps vençut, en les pages extres.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 47
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.5 ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL
PATRIMONI NET (59)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Per ajustar les despeses registrades en el compte «413. Despeses pendents
d'aplicar al pressupost» de l'exercici anterior, el CIME segueix el procediment següent: quan s'imputa la
despesa al pressupost corrent, aquesta es registra, en aplicació de la taula d'equivalència, en el compte del
resultat econòmic patrimonial i s'ajusta l'import que figura en el compte 413 mitjançant un càrrec, amb signe
negatiu, en el compte «1200. Patrimoni generat», en lloc d'efectuar un càrrec en negatiu en el compte de la
comptabilitat patrimonial on ha estat imputada la despesa. En conseqüència, aquesta despesa figura
novament en el compte del resultat econòmic patrimonial, quan ja s'hi havia carregat dins l'exercici anterior.
A fi de corregir aquest efecte, el compte «1200. Patrimoni generat» s'hauria de disminuir en 636 milers
d'euros i el resultat de l'exercici s'hauria d'augmentar per aquest mateix import. Aquest fet altera la
presentació del compte de resultats de l'exercici, les partides de despesa del qual excedeixen en 636 milers
d'euros.
Text al·legació: Com s’ha expressat en anteriors ocasions, la nostra activitat econòmica i financera es
comptabilitza pressupostàriament i és el programa comptable, mitjançant uns paràmetres establerts
prèviament, el que confecciona la comptabilitat per partida doble. Per tant, no és difícil comprendre que,
comptabilitzant així, sorgeixin errades i incorreccions a la nostra comptabilitat. Val a dir que organitzar una
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altra anotació directa dels nostres fets comptables als comptes de partida doble suposaria en la pràctica
duplicar el treball comptable i els mitjans que l’hi dedicam. Solució que, possiblement, no sigui la més
eficient possible.
En aquest cas concret, l’anotació al compte 413 de les operacions pendent d’aplicació no es fa mitjançant un
assentament directe sinó mitjançant el mòdul previst al programa de comptabilitat amb tal finalitat. Aquesta
incidència deixarà de produir-se a partir de l’exercici 2019 atès que s’ha canviat la forma de comptabilitzar
les despeses registrades al compte 413.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 48
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.5 ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL
PATRIMONI NET (60)
Paràgraf al·legat: (Incidència) El 28 de desembre de 2016, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el
Consell Insular de Menorca varen signar un nou conveni de col·laboració en el marc de les anomenades
«inversions estatutàries», a fi de construir una xarxa de fibra òptica a l'Illa de Menorca per a serveis
d'autoprestació, per un import de 7.000 euros. El dit conveni va substituir l'anterior, de 22 d'abril de 2010,
atès que l'Estat i la CAIB varen aprovar, el 30 de desembre de 2015, una addenda modificativa del conveni
originari (de 21 de desembre de 2009), que allargava el període d'execució de les actuacions fins al 31 de
desembre de 2018 i el període de justificació fins a 31 de desembre de 2019. De l'aportació de 7.000 milers
d'euros de la CAIB prevista en el Conveni de 22 d'abril de 2010, el Consell havia justificat actuacions per un
total de 5.306 milers d'euros, dels quals estan classificats com a immobilitzat material en curs
aproximadament 4.680 milers d'euros. Les aportacions rebudes de la CAIB pel finançament de les dites
actuacions executades, per un total de 5.306 milers d'euros, es presenten minorades en 2.503 milers d'euros
en l'epígraf «Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats» del patrimoni net del balanç, per haver
imputat a ingressos de l'exercici un total de 765 milers d'euros i a «Resultats d'exercicis anteriors» un total
de 1.738 milers d'euros. Atès que, al tancament de l'exercici 2018, no consta que s'hagi iniciat l'amortització
d'aquestes actuacions, la imputació a ingressos de l'exercici i d'exercicis anteriors, respecte de les
aportacions rebudes de la CAIB, no és conforme a la norma de reconeixement i valoració núm. 18
«Transferències i subvencions», inclosa en la segona part del Pla general de comptabilitat pública adaptat a
l'Administració local. D'acord amb la dita norma, la imputació a resultats de l'exercici s'hauria d'efectuar en
proporció a la vida útil dels béns finançats, una vegada aquests es trobin en condicions de funcionament.
Text al·legació: L’atenció prioritària que cal dedicar a la comptabilització pressupostària pot fer que, en
alguns casos, la comprovació i correcta classificació comptable de l’immobilitzat, es demori més enllà
d’allò desitjable. La complexitat d’aquest projecte, tant pel què fa a la gestió administrativa com en els
detalls d’execució tècnica, fa que es requereixi una especial atenció i assessorament dels tècnics competents
per revisar les parts d’obra que efectivament es poden considerar en funcionament (als efectes de
reclassificació comptable) i la imputació de subvencions que correspon, la qual cosa cau també dins l’àmbit
de la conciliació entre l’Inventari i la Comptabilitat i que, com s’ha exposat, és difícil assumir sense
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endarrerir els treballs de formació, aprovació i rendició dels Comptes Generals.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 49
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.6. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU (61)
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Paràgraf al·legat: (Incidència) Les vendes i les prestacions de serveis que figuren sota l'agrupació «Fluxos
d'efectiu de les activitats de gestió», per un import de 1.448 milers d'euros, s'han ingressat en concepte de
taxes, per la qual cosa s'haurien d'haver classificat com «1. Ingressos tributaris i urbanístics».
Text al·legació: Per a propers exercicis farem un estudi de l’estructura dels moviments relacionats amb
l’estat de fluxos d’efectiu i la forma de comptabilitzar-los amb coordinació amb el proveïdor del programa,
per tal que puguin indicar de forma més correcte aquests fluxos.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)

Al·legació número: 50
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.6. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU (61)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Els imports que el Consell registra en l'estat de fluxos d'efectiu com a
cobraments i pagaments pendents d'aplicació corresponen a la suma dels acumulats del deure i de l'haver
dels comptes «5540. Cobraments pendents d'aplicació» i «5550. Pagaments pendents d'aplicació». El
registre que ha realitzat el Consell no és correcte, atès que inclou la totalitat dels moviments que han passat
per aquests comptes sense considerar que, un cop aplicats, ja figuren com a cobraments o pagaments en
l'apartat corresponent de l'estat de fluxos d'efectiu. Per tant, els fluxos de cobraments i pagaments estan
duplicats, per un import de 2.498 i 3.286 milers d'euros, respectivament.
Text al·legació: El càlcul de l’estat de fluxos d’efectiu el realitza el programa informàtic automàticament.
Consultarem al proveïdor del programa el motiu de la incidència.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 51
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.6. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU (61)
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Paràgraf al·legat: (Incidència) En els apartats «Altres cobraments» i «Altres pagaments» de l'estat de
fluxos d'efectiu, sota l'agrupació «Fluxos d'efectiu de les activitats de gestió», figuren operacions de
cobrament i pagament derivades del tractament extrapressupostari de les operacions següents, que no hi
haurien de figurar: embargaments (132 milers d'euros), descomptes de la nòmina i Seguretat Social (8.846 i
8.270 milers d'euros en concepte d'altres pagaments i altres cobraments, respectivament), liquidacions d'IVA
(26 milers d'euros) i pagaments per justificar de bestretes de caixa fixa (44 milers d'euros).
Text al·legació: Veure al·legació 49
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 52
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST. A. PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS (64)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Tant la formació com l'aprovació definitiva del pressupost del Consell
Insular corresponent a l'exercici 2018 s'han realitzat fora dels terminis establerts en els articles 168 i 169 del
TRLRHL. L'aprovació definitiva del pressupost s'ha publicat en el BOIB núm. 9, de 18 de gener de 2018.
Text al·legació: Les dificultats esmentades a l’ofici del conseller (manca de temps i mitjans) també
incideixen en el procés d’elaboració del pressupost. En propers exercicis s’intentarà avançar el calendari
d’aprovació del pressupost per tal que es pugui complir el calendari que estableix el TRLRHL.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 53
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST. A. PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS (65)
Paràgraf al·legat: (Incidència) L'annex de les inversions que ha tramès el Consell Insular a l'SCIB no
identifica, per a cada un dels projectes d'inversió, els imports de les anualitats, ni tampoc els anys d'inici i de
finalització, (art. 19 del RD 500/1990).
Text al·legació: Com es desprèn de l’article 12 c del RD 500/1990 (al qual remet l’article 19 esmentat per
la SCIB) la formulació dels plans d’inversió quadriennals és potestativa («pueden formular») i el Consell
Insular de Menorca en el 2018 no havia formulat cap d’aquests Plans d’Inversió.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
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Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 54
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST. A. PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS (65)
Paràgraf al·legat: (Incidència) El 20 de febrer de 2018, el TSJIB va desestimar el recurs d'apel·lació que
havia interposat el Consell Insular de Menorca contra l'Acte 158/2017, que confirma el pagament de la
indemnització a Princesa Son Bou, SL, establerta en la Sentència 372/2008. La sol·licitud al Ple del crèdit
extraordinari per satisfer la indemnització té data 7 de juny de 2018, per la qual cosa s'ha superat el termini
màxim de tres mesos, comptador des de la resolució judicial, establert en l'article 173.4 del TRLRHL.
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Text al·legació: El CIME ha satisfet la indemnització sentenciada a favor del tercer en el termini més breu
possible, i cal assenyalar que no hi ha hagut cap reclamació del tercer beneficiari envers el compliment de la
sentència per part de la corporació insular.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 55
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST. A. PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS (65)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Per atendre el pagament de la indemnització a favor de la mercantil
Princesa Son Bou, SL, s'ha tramitat l'expedient de crèdit extraordinari núm. 1/2018, finançat mitjançant la
concertació d'un préstec, per un import de 5.992 milers d'euros, que correspon a la suma del capital principal
(3.359 milers d'euros) més els interessos meritats des de l’agost de 1999 fins al 30 de setembre de 2018
(2.633 milers d'euros). Conforme als articles 36 del RD 500/1990 i 49.1 del TRLHL, les modificacions de
crèdit es poden finançar amb recursos provinents d'operacions de crèdit a llarg termini quan es tracta de
satisfer despeses d'inversió, cosa que no és en el cas d'una indemnització per sentència judicial, que té
naturalesa de despesa corrent.
Text al·legació: S’ha considerat inversió en sentit ampli, com a inversió de caràcter immaterial atès que està
relacionada amb la ordenació territorial i els valors paisatgístics de Menorca. Val a dir que el concepte de les
indemnitzacions no té cabuda dins cap altre capítol dels definits a l’ordre EHA/3565/2008.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 56
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST. A. PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS (65)
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Paràgraf al·legat: (Incidència) L'expedient 11/2018 de transferència de crèdit, per un total de 438 milers
d'euros, ha estat aprovat el mes de febrer de 2019. Aquesta modificació suposa un incompliment de la
definició del pressupost i del seu àmbit temporal, que coincideix amb l’any natural, d’acord amb el que
disposen els articles 162 i 163 del TRLRHL. Conforme a l'art. 92 del RD 500/1990, tots els crèdits no
afectats queden anul·lats el darrer dia de l'exercici pressupostari, per la qual cosa no seria possible aquesta
modificació. Així, en el moment en què es planteja la modificació de crèdit ja no és possible realitzar els
canvis proposats en haver canviat d'exercici i les factures ateses s'haurien d'haver comptabilitzat en el #413
«Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost».
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Text al·legació: Resulta evident que els treballs comptables s’estenen més enllà del 31 de desembre, de fet
l’article 191 del TRLRHL assenyala que el presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la
recaudación de derechos y pago de obligaciones (no es refereix a altres operacions comptables) el 31 de
diciembre del año natural correspondiente. Lògicament d’aplicar la tesi de la SCIB la comptabilitat serà
més complexa i la informació subministrada menys comprensible.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 57
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST. B. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. (70)
Paràgraf al·legat: (Incidència) D'acord amb l'art. 191.3 del TRLHL, les entitats locals han de confeccionar
la liquidació del pressupost abans del primer de març de l'exercici següent. El Consell ha preparat la
liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2018 amb data 21 de juny de 2019, la qual ha estat
aprovada l'endemà.
Text al·legació: Les dificultats esmentades a l’ofici del conseller (manca de temps i mitjans) també
incideixen en el procés de liquidació del pressupost. En propers exercicis s’intentarà avançar el calendari
d’aprovació del pressupost per tal que es pugui complir el calendari que estableix el TRLRHL.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 58
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST. B. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. (70)
Paràgraf al·legat: (Incidència) El Consell ha reconegut obligacions amb càrrec al capítol «6. Inversions
reals» del pressupost de despeses, que, almenys per un import de 1.153 milers d'euros, s'haurien d'haver
reconegut en el capítol «2. Despesa corrent en béns i serveis», atès que corresponen a despeses corrents
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perquè no compleixen les condicions per ser considerades actius. Entre les dites despeses, cal esmentar el
manteniment dels programes informàtics (192 milers d'euros), les tasques de conservació i rehabilitació de
carreteres (451 milers d'euros) o les despeses en viatges i assistències tècniques (224 milers d'euros).
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Text al·legació: La Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals estableix que al capítol 6 del pressupost de despeses (Inversions reals)
inclou:
«...les despeses en què incorrin o prevegin incórrer les entitats locals o els seus organismes autònoms
destinats a la creació d’infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable
necessaris per al funcionament dels serveis i les altres despeses que tinguin caràcter amortitzable»; i també
que:
«Són imputables als crèdits d’aquest capítol les despeses originades per l’adquisició de béns a què es
refereix el paràgraf anterior, que compleixin alguna de les característiques següents: a) Que no siguin
béns fungibles; b) Que tinguin una durada previsiblement superior a l’exercici pressupostari; c) Que
siguin susceptibles d’inclusió en inventari; d) Que siguin despeses que previsiblement no siguin
reiteratives».
Per tant, al capítol 6 s’hi poden aplicar inversions que no necessàriament acompleixin les condicions d’actiu
(béns, drets i altres recursos controlats econòmicament per l’entitat, resultants de successos passats, dels
quals és probable que l’entitat obtingui en el futur rendiments econòmics o un potencial de servei. També es
qualifiquen d’actius els que siguin necessaris per obtenir els rendiments econòmics o el potencial de servei
d’altres actius); sense perjudici que després s’hagin de donar de baixa del balanç. Possiblement el cas més
paradigmàtic d’aquestes inversions siguin les que s’anoten a l’article 64 Despeses de caràcter immaterial
que segons l’odre sobre l’estructura del pressupost inclou «Despeses realitzades en un exercici, no
materialitzades en actius, susceptibles de produir efectes en diversos exercicis futurs, campanyes de
promoció de turisme, fires, exposicions, estudis i treballs tècnics, recerca i similars, així com les inversions
en actius immobilitzats intangibles, com ara concessions administratives, propietat industrial, obtenció de
patents, marques i propietat intel·lectual, o qualssevol altres d’aquesta naturalesa, relacionades amb
l’activitat de l’entitat local o els seus organismes autònoms».
Així mateix, els elements que s’ha considerat que no son inventariables, s’han traspassat a comptes
comptables de despesa.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 59
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST. B. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. (70)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Dins l'exercici 2018, s'han aprovat expedients de reconeixement
extrajudicial de crèdit, per un import total de 321 milers d'euros, principalment, pel cost dels treballs i
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conservació de les carreteres del Consell corresponents a novembre i desembre de 2017 i al primer trimestre
de 2018 per un total de 221 milers d'euros, servei que s'ha prestat amb el contracte exhaurit. El
reconeixement extrajudicial d'un crèdit no en suposa la validació o l'esmena, ja que l'acte continua essent
nul de ple dret, ni implica deixar sense efecte les possibles responsabilitats que hi pugui haver.
Text al·legació: Veure al·legació 37.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 60
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST. B. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. (70)
Paràgraf al·legat: (Incidència) El finançament de les concessions del servei de transport de viatgers per
carretera s'instrumenta amb l'atorgament, discrecional, d'una subvenció anual, mitjançant pròrrogues dels
contractes programa. L'article 1 del Decret llei 5/2009, de 27 de novembre, de mesures relatives al servei
públic de viatgers per carretera de les Illes Balears, estableix que la vigència de les pròrrogues de les
concessions del servei públic de transport de viatgers, en cap cas pot excedir el 31 de desembre de 2018;
atès que el Consell ha prorrogat per a l'exercici 2019 els acords vigents, s'ha incomplert la normativa de
referència. La prestació d'aquest servei ha suposat en 2018 una despesa en el capítol 4 per un import de
1.504 milers d'euros.
Text al·legació: En relació als acords de les pròrrogues de les concessions de transport de viatgers per
carretera per l'exercici 2019, tal i com consta en els expedients, no es tracten de prorrogues ordinàries sinó
excepcionals, que es varen adoptar com a mesures d'emergència acordades pel CIM per no interrompre el
servei de transport mentre no es formalitzaven les noves concessions (que en aquell moment es trobaven en
fase d'aprovació inicial dels avantprojectes de les noves concessions). Els acords de pròrroga es varen
adoptar a l'empar dels articles 5 del Reglament 1370/2007, 85 de la LOTT i de l'article 288 a) de la LCSP
9/2017, que així ho permeten.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): - Doc. 1.60 Informe Jurídic sobre pròrrogues
extraordinàries de les concessions, emès en data 29 d’octubre de 2019
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)

Al·legació número: 61
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST. B. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. (71)
Paràgraf al·legat: (Incidència) No consta que la Intervenció hagi emès l'informe anual de control financer
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permanent sobre els expedients sotmesos a fiscalització prèvia limitada (art. 219 del TRLRHL i base
d'execució del pressupost núm. 52.4).
Text al·legació: El CIME no té establert el sistema de fiscalització prèvia limitada, essent difícil incomplir
la base d’execució 52.4 perquè el pressupost del CIME només en tenia 37.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 62
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST. B. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. (71)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Dels 15 expedients de despesa examinats, s'han detectat les incidències
següents:
 En la revisió dels expedients núm. 2201800, -00358, -06573 i -24064 s'ha observat que la prestació
s'ha realitzat sense dur a terme els procediments de contractació adients. Es tracta d'incompliments
per volums de facturació amb el mateix creditor i prestació equivalent, relatius al servei d'agència de
viatges, al servei jurídic prestat per tercers i al servei de manteniment dels vehicles de la flota dels
bombers.
 La certificació presentada, per un import total de 245 milers d'euros, relativa a l'expedient de despesa
núm. 220180015327 no inclou la data d'emissió i les dates de conformitat són la referència de
l'entrega de la prestació realitzada. El director d'obra, tècnic del Consell, va donar la conformitat a la
dita certificació dos dies abans que el contractista.
 L'expedient núm. 220180003186 correspon a factures aprovades mitjançant un reconeixement
extrajudicial de crèdit ja que se n'ha realitzat la prestació amb contracte exhaurit. Aquesta despesa
forma part del REC núm. 1, aprovat pel Consell Executiu de 26/03/2018, per un import de 113 milers
d'euros, referits a l'execució d'operacions de conservació de les carreteres del Consell.
 En els expedients 2201800, -06573, -25621, -01250, -07260, -06812 i -24064, el pagament de les
factures s'ha efectuat fora del termini màxim establert en la normativa de morositat. Tot i així, en
l'exercici 2018 el Consell Insular ha complert, en termes generals, el termini mitjà de pagament a
creditors que fixa la dita normativa.
Text al·legació: Hores d’ara no tenim possibilitat de revisar tots els expedients esmentats en aquesta
incidència. S’intentarà revisar totes les incidències properament per tal d’evitar que es repeteixin en el futur
i per mirar d’esmenar el que no sigui correcte.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 63
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL
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PRESSUPOST. D. PRESSUPOSTS D’EXERCICIS POSTERIORS. 1 INGRESSOS PLURIENNALS. (73)
Paràgraf al·legat: (Incidència) La relació d'expedients d'ingressos pluriennals que figura en la memòria no
inclou tres expedients, per un import conjunt de 489 milers d'euros, que constaven en 2014 amb anualitats
dels exercicis 2019 i posteriors. Malgrat això, se n'han continuat reconeixent els drets corresponents. Són els
següents:
 Conveni amb l'Autoritat Portuària en matèria d'extinció i prevenció d'incendis, 425 milers d'euros.
 Canon d'explotació de la Cafeteria de l'Estació d'autobusos de Maó, 34 milers d'euros.
 Cessió d'ús de la xarxa sense fils per a la seva explotació (anualitat de 2019), 30 milers d'euros.
Text al·legació: Revisarem els expedients per tal que no es repeteixi en propers exercicis.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
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Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 64
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST. D. PRESSUPOSTS D’EXERCICIS POSTERIORS. 2. DESPESES PLURIENNALS. (75)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Els compromisos de despesa amb càrrec a pressuposts d'exercicis futurs que
consten en la memòria no inclouen:
 El capital i les despeses financeres futures derivades del deute viu al tancament de 2018 amb la
societat Cesgarden, SL, per uns totals de 13.812 i 1.068 milers d'euros, respectivament.
 Les transferències de capital futures al Consorci Pavelló Multifuncional de Maó, entitat dependent del
Consell, per al finançament de l'operació d'endeutament que va concertar aquesta entitat patrimonial
l'any 2006, amb venciment l'any 2025, juntament amb la CAIB, l'Ajuntament de Maó i el CIME. Al
tancament de l'exercici 2018, resten pendents d'amortitzar un total de 4.433 milers d'euros i les
aportacions futures són a favor del dit Consorci i a càrrec del Consell Insular, per un total de 1.663
milers d'euros de capital.
 Les transferències de capital futures al Consorci pel Desenvolupament Esportiu de Ciutadella per al
finançament de l'operació d'endeutament que aquesta entitat va subscriure a l'any 2007, amb
venciment l'any 2027, per un total de 4.304 milers d'euros, del qual queda pendents de cancel·lar, al
tancament de 2018, un total de 1.973 milers d'euros. D'acord amb la informació dels registres
comptables del Consell, durant el 2018 s'han reconegut obligacions en els capítols 4 i 7, per un total
de 27 i 73 milers d'euros, respectivament, en concepte d'interessos i d'amortització trimestral del
préstec (31 milers d'euros i 73 milers d'euros a l'any 2017). El Consell no ha tramitat l'expedient
corresponent de despesa pluriennal, tot i que aporta el 30,6 % del préstec subscrit més els interessos
financers a aquesta entitat, segons es desprèn de la informació que ha facilitat el Consorci.
Text al·legació: A l’exercici 2020 s’han aprovat, per acord de Comissió de Govern, els expedients de
despesa pluriennal dels préstecs del Consorci del Pavelló Multifuncional de Maó i del Consorci pel
Desenvolupament Esportiu de Ciutadella. Serà en aquest exercici que s’inclouran com a compromisos de
despesa futura.
Quant al préstec amb l’entitat Cesgarden, es tracta de despeses futures que estan degudament controlades i
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que figuren en l’estat del deute. Val a dir que aquesta incidència finalitzarà a l’exercici 2019 atès que en
aquest any s’ha amortitzat la totalitat de l’endeutament.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 65
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST. E. DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT. (78)
Paràgraf al·legat: (Incidència) 1) Les desviacions de finançament afectat que el Consell ha considerat en el
càlcul del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria difereixen de les que figuren en el quadre que
s'inclou en la memòria del Compte general, tal com es mostra en el quadre següent:
CIME 2018. DESVIACIONS DE L'EXERCICI I ACUMULADES DE PROJECTES DE DESPESA
AMB FINANÇAMENT AFECTAT (EN MILERS D'EUROS)
Exercici
SIC*
Dades resultat pressuposatari
Diferències
Desviacions de finançament positives
3.078
2.780
298
Desviacions de finançament negatives
8.044
18.833
-10.789
Acumulades
SIC*
Dades romanent tresoreria
Diferències
Desviacions de finançament positives
4.492
3.042
1.451
Desviacions de finançament negatives
1.938
2.666
-727
SIC*= Sistema d'informació comptable. Dades del compte general
Les diferències són degudes al fet que el control i el seguiment dels projectes que duu a terme el Consell es
realitzen fora del sistema d'informació comptable i es donen, sobretot, en els projectes següents:

CODI
2002.2.0000
0.2
2011.2.4530
.6
2016 3
24100 7
2017 2
17200 3
2018 3
43200 1
2017 3
24100 26
2017 3
24100 27
2016 3
24100 14
2017 2

DESVIACIONS DESVIACIONS
DE L'EXERCICI ACUMULADES
POSIT NEGAT POSIT NEGAT
IVES
IVES
IVES
IVES

DESCRIPCIÓ
Rehabilitació i museïtzació de Can Saura
(Ciutadella)
Conveni Carreteres 2007-2014. TRAM 4:
FERRERIES-CIUTADELLA

0

0

301

0

0

1.249

-1.049

644

81

0

0

-81

97

0

0

0

0

0

-300

0

Projecte Mestral Jove (SJ-QEL 62/17)

-162

0

-169

0

Projecte Xaloc Jove (SJ-QEL (2a)-15/17)

-253

0

-263

0

0
0

52
134

-54
0

54
201

Cap d'Artrutx (PMGJ-17/16)
Instal·lació fotovoltaica per autoconsum - Centre
Sociosanitari Santa Rita
Accions de promoció turística 2017

AODL CIM 2016 (AODL-30/16) 2017-2018
Inversions estatutàries - Xarxa de fibra òptica
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91200
2010 8
PRE09 2
2010 8
PRE10 1
2017 8
TRIB 1

Préstec inversions 2009 - CAJA MADRID

0

2.126

0

0

Préstec inversions 2010

0

5.466

0

0

Transferències de capital 2017 - CAIB
Resta projectes
Diferència total
DIFERÈNCIA NETA

0
1.963
-62
-201
-298
10.789
-11.087

0
0
83
-90
-1.451
727
-2.178
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El Consell ha proporcionat a l'SCIB la informació que permet justificar aquestes diferències, per la qual
cosa les dades sobre els projectes de finançament afectat que figuren en la memòria del Compte general no
són conformes.
Text al·legació: Tal com s’indica en la pròpia incidència, el seguiment de determinats projectes de despesa
es du a terme amb eines de control fora del sistema comptable. El CIM ha proporcionat a l’SCIB la
informació que permet justificar aquestes diferències. Per a propers exercicis s’intentarà ajustar la
informació reflectida a la memòria. Veure també al·legació 71.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)

Al·legació número: 66
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina):
II.7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST. E. DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT. (79)
Paràgraf al·legat: (Incidència) 2) La regla 26 de la INCL estableix que tota despesa amb finançament
afectat ha d'estar identificada per un codi únic i invariable al llarg de la vida del projecte. A més, tal com s'ha
esmentat, el Consell de Menorca no duu a terme el seguiment i el control dels projectes de despesa amb
finançament afectat a través del sistema d'informació comptable, d'acord amb el que s'estableix en la regla
27.1 de la INCL. Segons es desprèn del control alternatiu que ha efectuat el Consell, el total de despesa
pressupostària de 2018 imputada a projectes de finançament ha ascendit a 13.920 milers d'euros, de la qual
l'import anotat sense identificar el codi suposa 2.357 milers d'euros. D'aquest import, s'estima que un total
d'aproximadament 1.793 milers d'euros es refereix a costos del personal assignat als projectes i per imputarlos es requereix un seguiment extern; la resta, 565 milers d'euros correspon a obligacions reconegudes de les
quals no s'ha informat del codi del projecte en el sistema comptable.
Text al·legació: Veure al·legació 65
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
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Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 67
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST. E. DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT. (79)
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Paràgraf al·legat: (Incidència) 3) El programa «1.91200.6220001 Inversions estatutàries: Centre
d'Interpretació s'Enclusa» que figura en l'annex d'inversions del pressupost, per un import de 6.929 milers
d'euros de finançament autonòmic, no disposa de cap projecte de despesa en els registres de seguiment del
CIME.
Text al·legació: Els programes d’inversions que s’inclouen a l’annex corresponent de pressupost conté
imports previsionals que s’han de confirmar al llarg de l’exercici. En el cas de les inversions estatutàries en
el centre d’interpretació de s’Enclusa no s’ha confirmat el compromís ferm d'aportació de l'agent finançador
i, per tant, no hi ha motiu per crear un projecte de despesa atenent al fet que la disponibilitat d'aquests
crèdits - segons el que estableix l'article 173.6 del TRLRHL - queda condicionada a La existencia de
documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones,
donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales
del presupuesto a efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en los estados de ingresos en orden a
la afectación de dichos recursos en la forma prevista por la ley o, en su caso, a las finalidades específicas
de las aportaciones a realizar. I, per tant, no s'ha de fer cap seguiment en els termes de les regles 24 i 27 de
la INCL, la finalitat del qual és:
Regla 24: a) Asegurar el cumplimiento de las vinculaciones jurídicas que para los distintos proyectos se
hayan establecido; b) Controlar la ejecución presupuestaria de cada proyecto, de forma que los importes
de cada fase no puedan superar a los de fases anteriores; i, c) Posibilitar, cuando proceda, el inventario de
los proyectos de inversión.
Regla 27: a) Asegurar que la ejecución, en términos económico-presupuestarios, de todo gasto con
financiación afectada se efectúe en su totalidad, de modo tal que se cumplan las condiciones que, en su
caso, se hubiesen acordado para la percepción de los recursos afectados; b) Calcular, en la liquidación de
cada uno de los presupuestos a que afecte la realización de los gastos con financiación afectada, las
desviaciones de financiación que, en su caso, se hayan producido como consecuencia de desfases,
cualquiera que sea su origen, en el ritmo de ejecución del gasto y de los ingresos específicos que los
financien; i, c) Controlar la ejecución presupuestaria de cada gasto con financiación afectada, tanto la del
gasto como la de los ingresos afectados.

Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 68
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST. G. ROMANENT DE TRESORERIA. (82)
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Paràgraf al·legat: (Incidència) El resultat pressupostari i el romanent de tresoreria de l'exercici queden
desvirtuats a conseqüència d'algunes de les incidències que figuren en aquest Informe, de les quals
destaquen les següents:
Pel que fa al resultat pressupostari:
L'import que ha calculat el Consell respecte de les obligacions de l'exercici finançades amb romanent de
tresoreria per a despeses generals, que ajusta positivament el resultat pressupostari de l'exercici, ascendeix a
5.167 milers d'euros. En aquest import s'inclouen despeses corresponents a projectes que s'han finançat amb
romanent afectat per un total de 1.724 milers d'euros; en conseqüencia, el resultat pressupostari ajustat s'ha
de minorar per aquest import.
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Text al·legació: Podem suposar que aquesta incidència es refereix a dues aplicacions de despeses
corresponents a Inversions Financerament Sostenibles (inicialment finançades a càrrec del superàvit del
2016), i que, per tant no es disposa d'uns ingressos afectats concretament per aquestes despeses.
Aquestes partides es consideraren inicialment finançades amb préstec, en el benentès que ens referim a
préstecs contrets en exercicis anteriors que no detallen les inversions que havien de finançar.
Com que la base d'execució 13ena "in fine" del pressupost del 2018, disposa: ... Es pot considerar despesa
finançada amb romanent de tresoreria la despesa que no tengui un finançament específic i que s'apliqui a
una bossa de vinculació finançada, totalment o parcialment, amb romanent de tresoreria, amb el límit
màxim d'aquest finançament.
En referir-nos a despesa sens finançament afectat, en el tràmit de la liquidació del 2018 es va assignar (en
una decisió de comptabilitat interna del Consell Insular de Menorca) a cada despesa el finançament que va
considerar-se més oportú, atenent criteris pragmàtics com la inversió de préstecs d'anys anteriors o del
finançament autonòmic per a inversions (val a dir que el finançament de les inversions financerament
sostenibles amb romanent de tresoreria per a despeses generals és més coherent amb la seva naturalesa que
finançar-les amb els romanents no invertits de préstecs prevists als pressuposts del 2009 i 2010).
En qualsevol cas, analitzant els únics projectes de despesa derivats de préstecs d'inversions (a 31.12.2018):
2010.8.PRE.09.2 (Prèstec inversions 2009 - Caja Madrid) i 2010.8.PRE.10.1 (Prèstec inversions 2010), pot
comprovar-se que ( en l'esmentada decisió de comptabilitat interna a l’àmbit de la liquidació del 2018 del
pressupost del Consell Insular de Menorca) es considerà que s'invertiren íntegrament a efectes de tancar
aquests projectes de despesa.
Així doncs, tal i com consta a l'expedient de liquidació del pressupost de 2018, un cop revisat aquest afer,
consideram correcte l'import de les obligacions reconegudes finançades amb RTDG que apuja a
5.167.103,52 €.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 69
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL
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PRESSUPOST. G. ROMANENT DE TRESORERIA. (82)
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Paràgraf al·legat: (Incidència) El resultat pressupostari i el romanent de tresoreria de l'exercici queden
desvirtuats a conseqüència d'algunes de les incidències que figuren en aquest Informe, de les quals
destaquen les següents:
Pel que fa al romanent de tresoreria:
 Es redueix pel saldo dels comptes «413. Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost»
(1.809 milers d'euros, import en el qual s'inclou la quota de la seguretat social de novembre esmentada)
i «411. Creditors per a despeses meritades» (395 milers d'euros; no s'hi considera la previsió de la
despesa a favor de Princesa Son Bou, 5.992 milers d'euros, que es finança a 2019 amb un nou préstec),
almenys, en 2.204 milers d'euros, atesa l'adquisició de béns i serveis de 2018 i exercicis anteriors que
s'han registrat al 2019. Al finançament d'aquesta despesa s'haurà de destinar prioritàriament el superàvit
de 2018.
 S'incrementa per l'excés de deteriorament dels saldos per cobrar d'altres administracions públiques, per
un import de 699 milers d'euros.
Text al·legació: El romanent de tresoreria es calcula conformement preveu l’ordre HAP/1781/2013, sense
que sigui rellevant en aquest càlcul el saldo dels comptes 413 i 411, ni l’excés de deteriorament dels saldos a
cobrar d’altres administracions públiques.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)

Al·legació número: 70
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.8. MEMÒRIA (83)
Paràgraf al·legat: (Incidència) La nota 2 «Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de
col·laboració» de la memòria no informa de l'estat de situació del conveni de carreteres amb l'Estat.
Text al·legació: A la nota 2 si s’esmenta breument l’estat de situació del conveni de carreteres amb l’Estat.
Així mateix, en el procés de fiscalització s’ha facilitat a la SCIB tota la informació sol·licitada al respecte.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 71
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.8. MEMÒRIA (83)
Paràgraf al·legat: (Incidència) La nota 4 «Normes de reconeixement i valoració» presenta mancances i
incorreccions. Així, no s'hi inclouen les normes de valoració de les partides de descripció obligatòria,
«Transferències i subvencions» i «Provisions i contingències», a les quals es fa referència en el contingut
explicatiu de documents externs que no formen part del Compte general (informes o notes de la
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Intervenció). Aquesta informació obligatòria tampoc consta en les notes de la memòria corresponents als
elements patrimonials afectats.
Text al·legació: En l’elaboració del compte general s’ha donat prioritat a l’elaboració dels comptes
intentant reflectir una imatge fidel de l’estat d’aquesta corporació. Som conscients que quant a l’elaboració
de la memòria hi resta feina a fer, principalment per les dificultats tècniques i la manca de flexibilitat que
ofereix el programa comptable, el qual elabora automàticament la majoria de notes de la memòria. Per als
propers exercicis s’intentarà millorar aquest apartat del Compte General.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 72
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.8. MEMÒRIA (83)
Paràgraf al·legat: (Incidència) En la nota 5, els quadres de detall dels diferents immobilitzats (material,
patrimoni públic del sòl, inversions immobiliàries o intangible) s'han presentat segons el model de valoració
de cost. Tot i així, no s'hi inclòs cap descripció, ni la informació addicional que s'indica en l'apartat
«Contingut de la Memòria» de la INCL en relació amb els béns inclosos en l'epígraf de l'immobilitzat. Entre
altres aspectes, no s'informa de la vida útil dels elements ni dels coeficients d'amortització aplicables.
Tampoc s'informa de les característiques, de la durada o dels canvis produïts en els convenis i altres acords
que poden afectar els actius de l'immobilitzat material, com puguin ésser els convenis de col·laboració amb
la CAIB per les anomenades «inversions estatutàries» o el conveni de carreteres amb l'Estat.
Text al·legació: Veure al·legació 71
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 73
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.8. MEMÒRIA (84)
Paràgraf al·legat: (Incidència) A més, no s'informa dels béns destinats a l'ús general i, per tant, no es
distingeix entre infraestructures, béns comunals i béns del patrimoni històric; ni es desglossa la informació
per tipus en el primer i el segon cas. Quant als béns del patrimoni històric, no es distingeix, almenys, entre
construccions i la resta, tal com és preceptiu.
Text al·legació: Veure al·legació 71
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
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Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 74
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.8. MEMÒRIA (84)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Els quadres de moviments de l'immobilitzat del Compte general no es
corresponen amb la naturalesa dels moviments que realment s'han produït durant el 2018. Això és a causa
que les operacions no pressupostàries comptabilitzades en el compte #411, per un import de 1.536 milers
d'euros, s'han considerat menors augments per traspassos, quan han de disminuir les entrades de l'exercici.
D'igual manera, els ajustos a despesa corresponents a 2018, per un import de 647 milers d'euros, han de
minorar les altes de l'exercici.
Text al·legació: Veure al·legació 71
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Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 75
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.8. MEMÒRIA (84)
Paràgraf al·legat: (Incidència) La nota 5 «Immobilitzat material», la nota 6 «Inversions immobiliàries» i la
nota 8 «Immobilitzat intangible» no informen de la vida útil dels elements, així com tampoc dels coeficients
d'amortització aplicables. D'altra banda, l'entitat indica que no s'ha considerat necessari fer cap anotació
comptable respecte a correccions valoratives per deteriorament.
Text al·legació: Veure al·legació 71
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 76
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.8. MEMÒRIA (84)
Paràgraf al·legat: (Incidència) La nota 15 «Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses»
presenta les mancances i les incidències següents:



No informa del compliment o de l'incompliment de les condicions imposades per percebre les
subvencions més significatives.



En les ajudes que ha concedit el Consell Insular figura el nom i el llinatge, i el NIF del beneficiari,
l'import concedit i la finalitat/les característiques de l'ajuda. Cal destacar que una gran part d'aquestes
ajudes correspon a prestacions de serveis socials, com són: discapacitat, renda mínima d'inserció,
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menors, beques, promoció esportiva, etc. D'acord amb la normativa de protecció de dades, aquesta
informació s'hauria d'anonimitzar
Text al·legació: Veure al·legació 71. En propers exercicis es mirarà d’anonimitzar les dades necessàries.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 77
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.8. MEMÒRIA (84)
Paràgraf al·legat: (Incidència) La nota 16 «Provisions i contingències» no informa de la naturalesa de
l'obligació assumida, del calendari previst per satisfer l'obligació ni de les estimacions i els procediments de
càlcul aplicats per a la valoració dels imports i les incerteses que poguessin aparèixer en les estimacions. No
s'informa tampoc dels procediments judicials que manté el Consell Insular amb tercers, així com tampoc de
l'avaluació del seu risc (vegeu l'apartat II.3.B.1 d'aquest Informe).
Text al·legació: Veure al·legació 71
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 78
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.8. MEMÒRIA (84)
Paràgraf al·legat: (Incidència) La norma 17.3, «Passius contingents», de la segona part del Pla general de
comptabilitat pública adaptada a l'Administració local, estableix que, tot i que els passius contingents no
s'han de reconèixer en el balanç, se n'ha d'informar en la memòria, excepte que la possibilitat de suposar
obligacions per a l'entitat sigui remota. En la memòria del Compte general del Consell corresponent a
l'exercici 2018 no s'informa sobre l'existència de cap d'aquests procediments.
Text al·legació: Veure al·legació 71 i al·legació 33
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 79
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.8. MEMÒRIA (84)
Paràgraf al·legat: (Incidència) El quadre que figura en la nota 19 de la memòria de presentació per
activitats del compte del resultat econòmic patrimonial no distribueix les despeses no pressupostàries entre
els grups de programes, tal com estableix la INCL.
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Text al·legació: Veure al·legació 71
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 80
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.8. MEMÒRIA (84)
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Paràgraf al·legat: (Incidència) En la nota 22 «Contractació administrativa. Procediments de contractació»
s'informa dels procediments de contractació que ha dut a terme el Consell Insular durant l'exercici 2018.
Això no obstant, mentre que a la dita nota l'activitat contractual suposa un total de 44.998 milers d'euros, a
la Plataforma de Rendició s'informa només d'un total de procediments per un import de 14.336 milers
d'euros.
Text al·legació: Veure al·legació 71
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 81
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.8. MEMÒRIA (85)
Paràgraf al·legat: (Incidència) El quadre de creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost que
figura en la nota 24.1.1.c de la memòria no inclou el detall de les operacions que conformen el saldo al
tancament de l'exercici. D'altra banda, tampoc s'informa de si, a la data d'elaboració del Compte general, les
partides pendents d'imputar al pressupost a 31 de desembre de 2018 ja s'havien imputat, tal com estableix el
model de memòria de la INCL.
Text al·legació: Quant al fet que no s’inclogui el detall de les operacions, és degut a que al 2018 les
operacions al compte 413 s’han comptabilitzat mitjançant un assentament manual, per aquest motiu el
programa comptable no detecta la composició del saldo per poder-la incloure a la memòria. Aquesta
informació s’ha remès a la sindicatura de comptes en el procés de fiscalització. Veure també al·legació 71.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 82
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.8. MEMÒRIA (85)
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Paràgraf al·legat: (Incidència) En la nota 24.3 sobre «Exercicis posteriors» no s'informa de les despeses de
capital i financeres futures derivades del deute viu al tancament de 2018 amb Cesgarden, SL, per un total de
13.812 i 1.068 milers d'euros, respectivament; tampoc es fa referència a aquesta operació en la nota 28 sobre
«Esdeveniments posteriors al tancament». A més, en la memòria de 2018 no s'inclouen altres tres expedients
que tenen projecció futura per un total estimat de 488 milers d'euros.
Text al·legació: Veure al·legació 71
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 83
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.8. MEMÒRIA (85)
Paràgraf al·legat: (Incidència) El quadre de la memòria «Despeses amb finançament afectat» (punt 24.5)
no presenta les dades i la informació de cada despesa amb finançament afectat respecte de les quals l'entitat
efectua el control i el seguiment. D'acord amb la informació disponible, les desviacions de finançament
afectat que mostra la nota 24.5 de la memòria no són correctes i no es corresponen amb les que figuren en
els quadres del «Romanent de tresoreria» i del «Resultat pressupostari ajustat».
Text al·legació: Veure al·legació 71
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 84
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.8. MEMÒRIA (85)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Pel que fa als saldos de cobrament dubtós del quadre de la nota 24.6
«Romanents de tresoreria», no s'hi inclou informació sobre el mètode d'estimació i els criteris que ha
establert l'entitat per determinar-ne la quantia.
Text al·legació: Veure al·legació 71
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 85
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.8. MEMÒRIA (85)
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Paràgraf al·legat: (Incidència) En la nota 25 «Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris»:
 En el càlcul de l'indicador d'autonomia, el Consell no ha tingut en compte les transferències de capital
rebudes de la CAIB en concepte de finançament definitiu dels consells insulars, per un import de
6.540 milers d'euros. Si les hagués tingudes en compte, la ràtio d'autonomia seria de 0,9 en comptes de
0,8.
 El període mitjà de pagament a creditors que figura en la memòria (14,3 dies) no coincideix amb el
període mitjà de pagament comunicat al Ministeri d'Hisenda, segons la metodologia de càlcul
establerta en el Reial decret 1040/2017 (28,3 dies).
Text al·legació: Veure al·legació 71
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
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Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 86
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.8. MEMÒRIA (85)
Paràgraf al·legat: (Incidència) La memòria no inclou la informació obligatòria sobre el indicadors de
gestió, tal com exigeix el Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local (nota 27 de la
memòria del Pla general) o, el que és el mateix, la memòria demostrativa del grau de compliment dels
objectius programats amb indicació dels prevists i dels assolits amb especificació del cost corresponent.
Text al·legació: Si bé és cert que no ha sigut possible incloure la informació referida a indicadors de gestió
(feina que s’intentarà escometre per als propers exercicis) sí que s’ha remès, juntament amb el compte
general, la memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats amb indicació dels
prevists i dels assolits amb especificació del cost corresponent, la qual no s’ha inclòs a la nota 27 de la
memòria, (perquè aquest punt no fa referència a la memòria, sinó únicament als indicadors), s’ha inclòs com
a documentació complementaria al compte general, tal i com indica la INCL.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 87
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): II.8. MEMÒRIA (85)
Paràgraf al·legat: (Incidència) En la memòria no s'informa de determinats fets que tenen, o poden tenir,
una transcendència econòmica significativa per al Consell, com és la concertació al principi de 2019, de
dues operacions de crèdit per refinançar el deute amb Princesa Son Bou, SL, per un import de 5.992 milers
d'euros i de CESGARDEN, SL, amb tres entitats financeres, per un import d'11.050 milers d'euros; tampoc
s'indica l'impacte futur del Conveni signat amb la CAIB el 18 de maig de 2019, que preveu, a més de la
condonació del reintegrament de les bestretes que ja ha percebut aquesta corporació (8.000 milers d'euros),
un pagament anual de 1.000 milers d'euros a favor del Consell Insular de Menorca durant el període 20192026 (ambdós inclosos), a més d’un pagament final, per un import de 492 milers d'euros l’any 2027, fins a
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arribar a un import total de 8.492 milers d'euros. Tampoc conté informació relativa a demandes judicials
contra el Consell per responsabilitat patrimonial, expropiacions i, en general, reclamacions de quantitat,
algunes de les quals s'han iniciat amb posterioritat al tancament de l'exercici 2018, ni al resultat de la
resolució d'aquestes demandes i les quanties que el CIME pot, si escau, haver de sufragar.
Text al·legació: Veure al·legació 71
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 88

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2020-EBAA82CD-EA82-4C05-8EFB-4A7719AE6483 27/11/2020 9:43:18 Pag.:51/55
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): III.1.ENTITATS DEPENDENTS (90)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Per a totes les entitats amb pressupost limitador s'ha posat de manifest un
retard en la tramitació de l'expedient de liquidació del seu pressupost. Aquest retard també es produeix en la
preparació dels comptes anuals corresponents i en la seva presentació al Consell Insular.
Text al·legació: Veure al·legació 1
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 89
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): III.1.ENTITATS DEPENDENTS (90)
Paràgraf al·legat: (Incidència) En el certificat, de 29 d'octubre de 2019, de la secretària del Consell,
s'informa que els estatuts del Consorci del Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó, publicats en el BOIB
núm. 145, d'1 d'octubre de 2005, es troben pendents d'adaptar-se a la normativa bàsica aplicable als
Consorcis; també s'informa que aquest Consorci es troba, durant l'exercici 2018, adscrit al Consell de
Menorca. La Junta Rectora del Consorci n'ha aprovat els comptes anuals de 2018, el 18 de desembre de
2019, data molt posterior a la del 21 d'octubre de 2019, d'aprovació del Compte general del Consell, de la
qual forma part.
Text al·legació: Com indica la mateixa incidència, el consorci del Pavelló Esportiu Multifuncional es regula
pels seus propis estatuts i tramita l’aprovació del seu Compte General. El Consell Insular no podia retardar
més l’aprovació del Compte General de la corporació i es va tramitar, amb retard, el 21 d’octubre de 2019.
Val a dir que en data 9 d’octubre de 2019 la Junta Rectora del Consorci, en funcions de Comissió Especial
de Comptes, havia informat favorablement el Compte General del consorci.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
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Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 90
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): III.1.ENTITATS DEPENDENTS (90)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Si el Consorci Sociosanitari de Menorca hagués reconegut i regularitzat les
diferències en conciliació amb el Consell Insular, la liquidació del pressupost de 2018 hauria presentat, a
més del romanent de tresoreria negatiu, un desequilibri pressupostari.
Text al·legació: En prenem nota.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
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Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 91
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): III.1.ENTITATS DEPENDENTS (90)
Paràgraf al·legat: (Incidència) El Compte general del Consell incorpora la documentació del compte del
Consorci Pavelló Esportiu de Maó, de l'exercici 2018, abans que no l'aprovi la Junta de Govern, atès que
l'aprovació s'ha produït amb posterioritat a la del Compte general del Consell Insular.
Text al·legació: Veure al·legació 89
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 92
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): III.1.ENTITATS DEPENDENTS (90)
Paràgraf al·legat: (Incidència) No consta la realització de l'auditoria de comptes, que, d'acord amb l'article
122.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, s'ha de dur a terme sobre els
comptes anuals dels consorcis adscrits al Consell, sota la responsabilitat de l'òrgan de control d'aquest.
Text al·legació: Com indica l’article esmentat, s’ha de realitzar l’auditoria que serà responsabilitat de
l’òrgan de control de l’administració a la qual s’hagi adscrit el consorci. En aquest cas, en ser l’òrgan de
control dels consorcis la intervenció del Consell Insular, que per altra banda és la mateixa intervenció la que
porta a terme la comptabilitat i l’elaboració del compte general, no es considera necessari la realització
d’una auditoria, tot i que per a propers exercicis es pot incorporar si la Sindicatura de Comptes ho considera
necessari.
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Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 93
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): III.2.DADES AGREGADES DE LES ENTITATS
DEPENDENTS. A. DRETS DE COBRAMENT DE LES ENTITATS DEPENDENTS RESPECTE DEL
CONSELL INSULAR (91)
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Paràgraf al·legat: (Incidència) S'han detectat diferències entre els drets de cobrament respecte del Consell
que consten en els comptes de les entitats dependents i les obligacions que ha registrat el Consell. A 31 de
desembre de 2018, el deute que el Consell no ha reconegut, però sí les entitats dependents, correspon,
bàsicament, al Consorci Sociosanitari de Menorca, per un total de 253 milers d'euros, que va reconeixer els
drets en 2017 i que ha aprovisionat per a deteriorament en 2018, i a la Fundació Foment del Turisme per un
total de 306 milers d'euros corresponents a l'anualitat de 2017 del Conveni amb l'ATB. Durant el 2019 el
Consell no ha reconegut cap de les obligacions esmentades.
Text al·legació: S’intentaran conciliar les diferències en propers exercicis.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 94
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): III.2.DADES AGREGADES DE LES ENTITATS
DEPENDENTS. B. EVOLUCIÓ DELS FONS PROPIS I DELS RESULTATS DE LES ENTITATS
DEPENDENTS (92)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Tot i que cap de les entitats dependents del Consell presenta fons propis
negatius, excepte per al Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de
Menorca, el resultat de l'exercici ha disminuït i són quatre d'aquestes entitats les que mostren pèrdues durant
el 2018, la qual cosa pot implicar que el Consell Insular n'hagi d'incrementar el suport futur per garantir-ne
la continuïtat de l'activitat.
Text al·legació: En prenem nota.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 95
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): III.2.DADES AGREGADES DE LES ENTITATS
DEPENDENTS. B. EVOLUCIÓ DELS FONS PROPIS I DELS RESULTATS DE LES ENTITATS
DEPENDENTS (93)
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Paràgraf al·legat: (Incidència) El Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de
l'Illa de Menorca disposa d'ingressos propis, provinents de d'infraccions i multes, l'execució d'ingrés dels
quals ha suposat en 2018 un total de 3.653 milers d'euros. En aquest import s'inclouen les sancions
imposades en exercicis anteriors que no s'havien comptabilitzat, atès el seu registre en funció de la
recaptació. El pendent de cobrament acumulat al tancament de 2018 ascendeix aproximadament a 4.159
milers d'euros, sobre el qual el Consorci manté una provisió de 651 milers d'euros. Aquest import elevat de
les sancions pendents de cobrar reflecteix les dificultats en la recaptació d'aquests drets, que redueix la
capacitat de finançament del Consorci i que pot implicar altres problemes de gestió.
Text al·legació: En prenem nota.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
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Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)

Al·legació número: 96
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): III.2.DADES AGREGADES DE LES ENTITATS
DEPENDENTS. B. EVOLUCIÓ DELS FONS PROPIS I DELS RESULTATS DE LES ENTITATS
DEPENDENTS (93)
Paràgraf al·legat: (Incidència) La comptabilització durant el 2018 de les sancions imposades en exercicis
anteriors i pendents de cobrar, han suposat l'aflorament d'ingressos en el compte de resultats econòmic
patrimonial de l'exercici fiscalitzat per, aproximadament, 1.204 milers d'euros. D'acord amb la normativa
comptable aplicable, el Consorci hauria d'haver registrat aquests ingressos de dret públic com a resultats
d'exercicis anteriors i no com a resultats de l'exercici fiscalitzat.
Text al·legació: En prenem nota. Ho tindrem en compte per a propers exercicis.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 97
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): III.2.DADES AGREGADES DE LES ENTITATS
DEPENDENTS. B. EVOLUCIÓ DELS FONS PROPIS I DELS RESULTATS DE LES ENTITATS
DEPENDENTS (93)
Paràgraf al·legat: (Incidència) El Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional a l'any 2006 va subscriure un
préstec amb una entitat financera, per un import de 11.400 milers d'euros, amb una durada fins a l'any 2025.
El finançament de les amortitzacions i els interessos financers del préstec, l'han assolit, mitjançant
aportacions periòdiques, les entitats consorciades: Consell Insular de Menorca i Ajuntament de Maó, amb
un 37,5 % cada una, i el Govern Balear, amb un 25 %. Al tancament de 2018, el balanç de situació del
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Consorci presentava un endeutament, per aquest concepte, per un import de 4.433 milers d'euros. El Govern
Balear té reconegudes despeses pluriennals per les aportacions futures, interessos inclosos, per un total de
1.242 milers d'euros. A l'igual que l'Ajuntament de Maó i el Govern Balear, i tot i que no consta que s'hagi
produït l'acord corresponent entre el Consell Insular i el Consorci, el Consell Insular realitza les aportacions
necessàries per satisfer les anualitats del préstec i la despesa financera. D'acord amb la norma de
reconeixement i valoració núm. 18 «Transferències i subvencions», inclosa en la segona part del nou Pla
general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local, el Consorci hauria d'haver comptabilitzat
un actiu per incloure-hi els drets de cobrament de les entitats consorciades i del Govern, atenent-ne el
venciment, amb càrrec a l'epígraf de patrimoni net, per un import 4.433 milers d'euros.
Text al·legació: S’estudiarà per a propers exercicis.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
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Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 98
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): III.2.DADES AGREGADES DE LES ENTITATS
DEPENDENTS. B. EVOLUCIÓ DELS FONS PROPIS I DELS RESULTATS DE LES ENTITATS
DEPENDENTS (93)
Paràgraf al·legat: (Incidència) Les subvencions rebudes de les entitats consorciades i del Govern Balear
destinades a l'amortització del préstec per finançar el cost d'adquisició del Pavelló Esportiu Multifuncional
de Maó s'han d'imputar al resultat de cada exercici, en proporció a la vida útil de l'actiu finançat, aplicant el
mateix mètode que per a la dotació de l'amortització d'aquest. Tot i que en les normes de reconeixement i
valoració de la Memòria dels comptes anuals s'indica que les «transferències i subvencions» es classifiquen
i s'imputen a resultats segons els criteris establerts en l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, que
aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, les aportacions rebudes es comptabilitzen
íntegrament com a ingressos de l'exercici.
Text al·legació: S’estudiarà per a propers exercicis.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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