OFICINA DE CONTROL DE LA DESPESA MUNICIPAL
OCD
Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
Es realitza el següent informe,
informe d’acord a l’article 6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat
’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera,
Financ
sobre el compliment de
l’objectiu d’estabilitat de la liquidació del
el pressupost de l’exercici 2016, entenent-se
com a tal la situació d’equilibri o de superàvit computada en termes de capacitat de
finançament, d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionalss (SEC),
(SEC), i sobre l’objectiu de regla de la despesa.
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
Per calcular la capacitat de finançament, d’acord amb els criteris SEC,
SEC hem partit de
la diferència entre els ingressos pressupostaris dels capítols 1 a 7 de l’Ajuntament i
els seus organismes autònoms.
autònoms
Pel que fa a les empreses dependents de l’Ajuntament ess té en compte la societat
Palau de Congressos. Indicar que els comptes de l’exercici 2016
6 encara no estan
formulats.
La resta d’entitats a tenir en compte són la Fundació Casals d’Art, i la Fundació Turisme
Palma de Mallorca 365. Les fundacions tenen els comptes de l’exercici 2016
201 pendents
d’aprovació.
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En el quadre resum següent es pot veure que pel que fa a l’exercici 2016
201 (amb les
dades i informació de que disposem a dia
d d’avui) que la capacitat de finançament
en termes SEC és de 49.269.729,38 euros.
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Indicar que en les dades de la pròpia entitat es contemplen sentències judicials per
uns 30 milions d’euros. Aquests imports han estat finançats per un préstec formalitzat
el 6 d’abril de 2017 dins el Fons d’Impuls Econòmic.
Els ajustaments i càlculs fets a l’Ajuntament són els següents:

- Els ajustaments per recaptació d’ingressos són les diferències entre la recaptació
efectiva (el realment abonat pels ciutadans) i els ingressos dels capítols I a II
pressupostats. El SEC dona l’opció que els ingressos tributaris s’imputin segons la
recaptació efectiva.
Hi ha ingressos del capítol III que tenen el caràcter de tributaris, però la seva
recaptació coincideix pràcticament amb el moment de reconèixer el dret de
cobrament.
- La liquidació dels tributs cedits i la participació en ingressos de l’Estat en l’exercici
2008 i 2009 va ser negativa i representa un deute amb l’Estat. Fet que es reconegué
l’exercici 2010 i 2011 respectivament, si bé dita quantia no té efectes en el
pressupost, sinó que es descompta dels pagaments anuals a partir del 2011.
Per l’exercici 2016 suposa uns ajustaments positius per la devolució de dit deute.
Per altra banda, la liquidació dels tributs cedits i la participació en ingressos de l’Estat
en l’exercici 2013 també va ser negativa, descomptant-se en el 2016 2.240.407,73
euros.
- L’ajustament per interessos recull la diferència entre les despeses financeres
imputades a pressupost (vençudes) i les realment meritades. Les meritades inclouen
els interessos de demora de sentencies i expropiacions pendents d’imputar a
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Dels quals destacaríem:

pressupost. En aquest ajustament també hem inclòs els interessos meritats el 2016
estimats pel contracte del nou parc de bombers, la factura del qual no ha estat
acceptada per discrepàncies en el servei prestat i càlcul erroni de la quantia global.
També reflecteix un augment dels interessos meritats per activació incorrecta de
2.258.098,75 euros corresponents a l’expropiació de Son Berga.
- Els ingressos obtinguts per la Unió Europea recullen el finançament que correspon a
les despeses realment realitzades. La liquidació pressupostària recull dits ingressos
amb el criteri de caixa bàsicament, per aquest motiu es realitza aquest ajustament.
- Hi ha despeses meritades en un exercici que s’imputen a pressuposts d’exercicis
diferents, en general el que es recull en el compte 413 del pla comptable (creditors
per operacions pendents d’imputar a pressupost).
Aquest ajustament recull, a més de les diferències entre els saldos inicials i finals del
compte 413 (excepte per interessos, les quals ja es recullen en un ajustament
anterior), l’ajustament pel pendent de pagament per endarreriments de nòmines, la
correcta meritació de les expropiacions, i la imputació de despeses meritades i no
conformades a dia d’avui, principalment.
- S’inclou el pagament ajornat de l’adquisició del terrenys de l’antiga presó per
46.564,15 euros.
- Els contractes APP es refereixen al contracte pel nou Nou Parc de Bombers, on
l’ajuntament assumeix la majoria de riscs. En aquest cas l’Ajuntament ha suportat la
majoria dels riscs, especialment el de construcció. El parc té un cost aproximat de
27.822.040 euros, i el contracte de lloguer és d’uns 3 milions d’euros anuals. Va
suposar un ajustament negatiu quan es va construir, i suposarà ajustaments positius
la resta d’anys per la part de quota corresponent a l’amortització del cost. En l’exercici
2016 s’han aprovat les factures del 2014 i 2015, i dit ajust correspon a la part
d’amortització d’ambdues.

- Es realitzen ajustaments per les diferències entre els ingressos reconeguts per
l’Ajuntament i la comunitat autònoma per subvencions. En l’exercici 2007 es va
reconèixer la totalitat de la subvenció pendent del conveni amb la comunitat
autònoma pel conveni de construcció d’equipaments esportius (pagament en 12
anualitats). Seguint criteris SEC considerem oportú reconèixer com a ingrés l’anualitat
del 2016 al ser el criteri de la comunitat autònoma. Per altra banda, pel conveni de llei
de capitalitat 2011-2013 es reb el 2016 una aportació de la comunitat autònoma de
3.300.716,05 euros per les quanties no abonades l’any 2011 que l’Ajuntament ja va
reconèixer en el seu moment. Així mateix l’acord per la llei de capitalitat 2016 recull
una condonació del deute amb l’IBAVI de 7.818.502,74 €.
- Dins l’apartat d’altres es recullen:
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- L’ajustament per devolucions d’ingressos recull la diferencia entre les devolucions
acordades i no pagades a 31-12-2015 i les acordades i no pagades a 31-12-2016, ja
que són un deute per l’entitat i no tenen incidència pressupostària fins el seu
pagament.

- Es va realitzar un pagament global a l’empresa municipal SMAP per l’ús del
casal de barri de Son Cladera per 15 anys. La despesa meritada el 2015 és de
30.412,66 euros.
- Reflecteix una menor inversió per l’activació incorrecta de 2.258.098,75 euros
corresponents a l’expropiació de Son Berga.
- Finalment es recull com a ajustament positiu els ingressos per recàrrec de
constrenyiment cobrats per l’ATIB el tercer i quart trimestre encara no
comptabilitzats en pressupost.
- Pel que fa als organismes autònoms els ajustaments es deuen principalment a
l’ajustament pels creditors per operacions pendents d’imputar a pressupost.
REGLA DE LA DESPESA
L'article 12 de la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària exigeix també a les entitats
locals que la variació de despesa computable no superi la taxa de referència de
creixement del PIB, corresponent al Ministeri la seva determinació.
Per a les corporacions locals es compleix la regla de la despesa, si la variació, en
termes SEC, de la despesa computable de cada corporació local, entre dos exercicis
econòmics, no supera la taxa de referència de creixement del producte interior brut a
mig termini de l'economia espanyola, modificat, si s'escau, en l'import dels increments
permanents i disminucions de recaptació derivats de canvis normatius.

La taxa de referència per l’exercici 2016 era del 1,8%.
En aquest sentit hem de tenir en compte que el Pla Econòmic Financer 2016-2017
per l’Ajuntament de Palma recull un objectiu de 359.886.917,23 euros per a l’exercici
2016.
Segons la informació de que disposem, s’han realitzat els següents càlculs per la
regla de la despesa, on la majoria d’ajustaments fets corresponen a les indicacions
fetes anteriorment pel càlcul de la necessitat/capacitat de finançament.
Indicar que no s’han tengut en compte els augments d’immobilitzat per activació
d’interessos.
Partint de les despeses i inversions dels capítols 1 a 7 (sense interessos) de
l’Ajuntament, els organismes autònoms, i la despesa computable de la societat Palau
de Congressos, i les Fundacions Casals d’Art i Turisme Palma de Mallorca 365, , tenim
el quadre resum següent on es pot veure que hi ha una disminució del 5,46%.
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L’apartat 2 de l’article 12 determina la despesa computable: “S’entén per despesa
computable als efectes que preveu l’apartat anterior, les ocupacions no financeres
definides en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals,
exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per
desocupació, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la
Unió Europea o d’altres administracions públiques i les transferències a les
comunitats autònomes i a les corporacions locals vinculades als sistemes de
finançament.”

Indicar que en les dades de la pròpia entitat es contemplen sentències judicials per
uns 30 milions d’euros. Aquests imports han estat finançats per un préstec formalitzat
el 6 d’abril de 2017 dins el Fons d’Impuls Econòmic.
Hem de dir, en referència especialment a Palau de Congressos, que no es tenen en
compte les despeses i inversions finançades amb fons finalistes d’altres
administracions públiques. En aquest sentit s’ha considerat que la inversió de
2.478.569,92 ha estat finançada amb l’aportació de 8.000.000€ feta per
l’administració autonòmica l’exercici 2016.
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Els ajustaments i càlculs fets a l’Ajuntament són els següents:
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Palma de Mallorca, 8 de maig de 2017

Cap de l'Oficina de Control de la Despesa
(OCD) Municipal
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Dr. Josep Lluís Cortès Fleixas
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