INTERVENCIÓ

COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019
INTRODUCCIÓ
Els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals (TRLHL) i les Regles 97 i següents de la Instrucció de Comptabilitat Local, aprovada per
l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, que aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat
local (ICAL) regulen la formació i el contingut del Compte General.
El Compte General ha de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i
de l’execució del pressupost.
El Compte General estarà integrat pel compte de la pròpia entitat, dels organismes autònoms i de les
societats mercantils de capital íntegrament de l’entitat local.
Els comptes anuals que integren el Compte General són el balanç, el compte del resultat econòmic i
patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria.
Cal acompanyar el Compte General amb una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis
públics i amb una memòria demostrativa del grau en què s’hagin complert els objectius programats.
La Intervenció de l’IERMB, abans del 15 de maig, ha de formar el Compte general de l’exercici immediat
anterior, que haurà de ser sotmès a la Comissió especial de comptes abans de l’1 de juny i exposat al públic
per termini de 15 dies durant els quals (i 8 més) els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o
observacions. Acompanyat dels informes de la Comissió especial de comptes i, si fos el cas, de les
al·legacions, el Compte general s’ha de sotmetre al Consell de Govern per a què pugui ser aprovat abans de
l’1 d’octubre.

BALANÇ DE SITUACIÓ DE L’IERMB
El balanç de l’IERMB a 31/12/2019 presenta un actiu igual a un passiu de 1.132.133,68 €, amb el següent
detall en euros:
Actiu
2019
A

ACTIU NO CORRENT

A.I

Immobilitzat intangible

A.II

Immobilitzat material

B

ACTIU CORRENT

B.III

Deutors i altres comptes a cobrar

B.IV

Inversions financeres a curt termini

B.VII

Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU

36.476,41
1.773,24
34.703,17
1.095.657,27
769.226,04
3.146,68
323.284,55
1.132.133,68
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Patrimoni Net i Passiu
2019
432.337,69

A

PATRIMONI NET

A.I

Patrimoni

A.II

Patrimoni generat

-946.218,61

C

PASSIU CORRENT

699.795,99

C.II

Deutes a curt termini

C.IV

Creditors i altres comptes a pagar a curt termini

380.046,31

C.V

Ajustos per periodificacions a curt termini

308.218,64

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

1.378.556,30

11.531,04

1.132.133,68

Els principals fets i variacions s’expliquen a la Memòria.

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL DE L’IERMB
El compte del resultat econòmic i patrimonial de l’exercici 2019 ha generat un benefici de 111.238,67 €. Els
principals comptes de despeses i d’ingressos, en euros, són els següents:
2019
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

1.776.140,97

Transferències de l'exercici

1.776.140,97

VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS

1.655.779,67

Vendes

72,10

Prestació de serveis

1.655.707,57

TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA

3.431.920,64

DESPESES DE PERSONAL

-2.408.364,17

Sous, salaris i assimilats

-1.777.897,58

Càrregues socials
TANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

-630.466,59
-34.750,00

ALTRES DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA

-856.337,70

Subministraments i serveis exteriors

-856.337,70

AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

-20.323,36

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA
Resultat (estalvi o pèrdua) de la gestió ordinària
(A+B)
DETERIORAMENT DE VALOR I RESULTAT PER ALIENACIÓ IMMOBILITZAT NO FIN.

-3.319.775,23
112.145,41
-392,12

Imputació de subvencions per a actius corrents i altres
ALTRES PARTIDES NO ORDINÀRIES
Ingressos
Resultat de les operacions no financeres

111.753,29

INGRESSOS FINANCERS
De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres
DESPESES FINANCERES

-514,62

Altres

-514,62

Resultat de les operacions financeres

-514,62

RESULTAT (estalvi o pèrdua) NET DE L'EXERCICI (II+III)

111.238,67
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Els principals fets i variacions s’expliquen a la Memòria.

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’IERMB
L’estat de liquidació del pressupost 2019 va ser aprovat per la presidència mitjançant Decret de 24 de
febrer de 2020.
El resultat pressupostari ajustat va ser de 127.435,41€ i el romanent de tresoreria per a despeses
generals de 421.467,78 €.

MEMÒRIA DE L’IERMB
S’adjunta la Memòria de l’IERMB de l’exercici 2019, que consta de 28 notes i 4 annexos: operacions no
pressupostàries de tresoreria, contractació administrativa (procediments d’adjudicació), informació
pressupostària (inclou l’estat de Romanent de Tresoreria) i detall d’informació sobre el cost de les
activitats.
Els òrgans de govern de l’IERMB són el Consell de Govern, la Presidència, la Comissió executiva, la
Comissió especial de comptes, les Vicepresidències, la Direcció i la Gerència. La plantilla mitjana durant
l’any 2019 ha estat de 53 persones.

CONCLUSIÓ
Es proposa que la Comissió Especial de Comptes de l’IERMB informi favorablement el Compte general de
l’exercici 2019.
Un cop informat per la Comissió, a partir del dia hàbil següent al de la publicació de l’anunci en el BOP
l’expedient quedarà exposat al públic durant un període de 15 dies, durant els quals, i vuit dies més, els
interessats podran presentar les reclamacions, objeccions o observacions que estimin oportunes, d’acord
amb el que estableix l’article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
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