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

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

- Apart dels resultats i magnituds que es presenten, l’IMI va tenir el 2018 una capacitat de finançament 
de 76.681,90 euros. 

- És important la necessitat d’una major implicació i formació del personal en la seva elaboració, la 
necessitat de rectificar en els pròxims exercicis els errors detectats, i de clarificar determinats aspectes 
en les memòries. 

- La majoria dels pressuposts, informació periòdica i compte general dels organismes autònoms no es 
presenta de manera completa, augmentant les tasques que han de fer els departaments financers i 
d’Intervenció de l’Ajuntament per poder presentar-les als òrgans pertinents. 

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

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

 - Uns deutes a cobrar de l’entitat financera BNM (ara BANKIA) els quals no es coneix l’estat 
de les reclamacions efectuades. 
 - En la nota 19 de la memòria referent a la contractació s’indica, entre altres coses, que forma 
part de l’apartat “altres” el contracte dels serveis de la Universitat Politècnica de Madrid per a 
l’elaboració del temari del concurs‐oposició de les places de cartografia. Dit contracte, com indica el 
seu nom, hauria d’estar en l’apartat de contractes de serveis. 
 - En el mateix sentit, només es justifica una part minúscula dels més de 3 milions d’euros de 
l’apartat “altres”. 
 - Els compromisos de despesa per a anys posteriors (nota 24.3.A) fa referència a dades del 
2017, no del 2018, a més d’estar incomplert. 
 - Sobre el contracte amb Tsystems, només es fa referència a les demandes i exigències de dita 
empresa, però no als seus incompliments, demandes fetes per l’IMI, ni a l’informe-estudi sobre 
d’incompliment de pràcticament totes les millores ofertades en la licitació. Tampoc s’ha aprovisionat 
cap quantia per possibles sobrecosts. 
 - No s’informa sobre les inversions realitzades, previstes i estat d’ejecció. 
 - No s’informa del cost dels serveis, on com a mínim és exigible el que presta cobrant una 
taxa. 
 - No presenta indicadors de gestió. 
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