EXPOSICIÓ PÚBLICA
DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMEN DE PALMA
I ALTRES ORGANISMES DE L’EXERCICI 2018

D´acord amb el que estableixen les disposicions legals vigents en matèria d´Hisendes
Locals, el Compte General corresponent a l´exercici 2018 ha estat informat per la
Comissió Extraordinària de Comptes, Economia i Recursos Humans de dia 21/11/2019,
per la qual cosa se sotmet a informació pública, d’acord amb l’art. 212.3 del RDLv
2/2004 i art. 30.2 de la Llei 39/2015, per tal que pugui ser examinat al Departament
Financer d’aquesta Corporació per un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir
del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOIB, (núm 159 del 23/11/2019
edicte núm 11699) durant els quals i vuit més es podran presentar per escrit les
observacions i reclamacions que es considerin adients.
CONTINGUT DEL COMPTE GENERAL 2018
Ajuntament de Palma i els següents Organismes Autònoms:
-

Institut Municipal de l’Esport (IME)
Institut Municipal d’Innovació (IMI)
Patronat Municipal d’Escoles d’Infants (PMEI)
Patronat Municipal de l’Habitatge – Reforma Integral de Barris (PMH-RIBA)
Agència de desenvolupament local de l’Ajuntament de Palma (PALMAACTIVA)

Amb la documentació següent
•
•
•
•
•
•
•
•

Comptes Anuals
Balanç de situació
Compte del Resultat Econòmic-Patrimonial
Estat de liquidació del Pressupost
Estat de Canvis en el Patrimoni Net
Estat de Fluxos d’efectiu
Memòria
Actes d’Arqueig – Certificacions bancàries

Societat Mercantils depenents de l’Ajuntament de Palma
-

Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A. (EMAYA)
Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma , S.A. (EMT)
Societat Municipal d’Aparcament de Palma, S.A. (SMAP)
Empresa Funerària Municipal, S.A. (EFM)

Amb la documentació següent
•
•

Comptes anuals (Estats comptables, Memòria, Informe Intervenció i Informe i
Informe Auditoria)
S’inclouen el Comptes Anual de l’empresa Mercantil Mercapalma, S.A., de la
qual l’Ajuntament té una participació majoritària, així com els de l’empresa
Palau de Congressos S.A.

Fundacions participades majoritàriament per l’Ajuntament
-

Fundació Pilar i Joan Miró
Fundació Turisme Palma de Mallorca 365

Amb la documentació següent:
•

Comptes Anuals

Així mateix s’adjunta l’Informe d’Intervenció annex al Compte General 2018 núm.
224/2019 de data 12/11/2019 i l’informe de la Oficina del Control de la Despesa (OCD)
sobre les entitat dependents.

