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1. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

1.1 Introducció 

Els comptes anuals de 2000 de la Universitat d'Alacant (d'ara endavant la Universitat), 
han sigut retuts, conformement a la normativa aplicable, per mitjà de la Intervenció 
General de la Generalitat Valenciana abans del 30 de juny de 2001. La fiscalització dels 
comptes de la Universitat s'ha realitzat d'acord amb les normes d'auditoria generalment 
acceptades i en compliment dels objectius establits en l'article 8.3 de la llei de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig. 

D'altra banda, les universitats públiques són també auditades per la Intervenció de la 
Generalitat Valenciana, mitjançant empreses contractades per aquesta. En aquest sentit i 
a fi d'evitar duplicitats en el control de les universitats, hem considerat necessari 
racionalitzar les proves i els procediments d'auditoria realitzats pels equips de 
fiscalització d'aquesta Sindicatura. Per això, hem incidit en aquells aspectes no 
considerats totalment o parcial en les auditories realitzades per la IGGV, i n'hem 
utilitzat aquelles conclusions que s'han considerat pertinents. Sí que han sigut objecte 
d'una fiscalització especial els contractes i convenis d'investigació, que han sigut 
analitzats pel servei jurídic d'aquesta Sindicatura de Comptes. 

1.2 Conclusions i recomanacions  

1.2.1 Conclusions referides als estats comptables i a l'execució del pressupost 

- En els apartats 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 i 4.2, es descriuen aquells fets que 
no han sigut comptabilitzats de forma adequada i que afecten la informació 
recollida en els estats comptables. 

- El pressupost de l'exercici de 2000 va ser aprovat pel Consell Social el 30 de 
març d'aquest mateix any, després de ser informat favorablement per la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència; tal i com s'estableix en l'article 15 de 
la llei 10/1999, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana 
per a l'any 2000. 

- La Universitat ha aprovat quatre modificacions de crèdit en l’exercici següent al 
que havien d’estar vigents. 

- La Universitat ha tramés la Liquidació del Pressupost de l'exercici de 2000 a la 
Conselleria de Cultura i Educació el 12 de juliol de 2001; quan calia haver-ho fet 
abans del 30 d'abril de 2001, tal i com determina l'article 15.6 de la llei 12/2000, 
de 28 de desembre. 

- El grau d'execució del Pressupost de Despeses va ser del 77,1%, a conseqüència 
del baix grau d'execució del capítol VI de despeses, que va ser del 45,3%. En 
aquest sentit, cal considerar que la realització de les inversions estigué 
condicionada per l'aprovació, per part de la Generalitat Valenciana, el 22 de 
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desembre de 2000, de les inversions per a aqueix exercici per un import de 3.200 
milions de pessetes. El grau de compliment del Pressupost de Despeses va ser 
del 98,1%. 

- En el Pressupost d'Ingressos el grau d'execució va ser del 102,2%; però cal tenir 
en compte que el reconeixement dels drets reconeguts en el capítol VII, 
"Transferències de capital", és inadequat (vegeu l'apartat 2.3.4). El grau de 
compliment s'hi ha xifrat en un 79,8%. 

1.2.2 Conclusions referides al compliment del principi de legalitat i d'altres 
qüestions  

- No hi ha constatació que la Universitat haja sol.licitat autorització a la 
Generalitat Valenciana per al crèdit subscrit amb el Banco de Santander per 
import de 400 milions de pessetes. 

- La revisió dels expedients de contractació i dels convenis d'investigació ha posat 
de manifest que la gestió seua ha sigut conforme, per regla general, a la 
normativa legal; sense perjudici de les observacions contingudes en els apartats 
5 i 6 d'aquest informe. 

1.2.3 Recomanacions  

- Igual com en exercicis anteriors: 

· A la Universitat, cap unitat administrativa no realitza les funcions de 
fiscalització. 

· La Universitat ha de millorar els procediments de comunicació entre els 
departaments implicats en la gestió econòmica. 

- La Universitat ha d'aplicar els criteris establits en el Pla General de 
Comptabilitat Pública en la comptabilitat dels ingressos i les despeses. 

- Cal millorar els procediments de control en la gestió del projecte de creació i 
posada en marxa de la Biblioteca Miguel de Cervantes (vegeu l'apartat 4.2). 
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2. ANÀLISI DE LES MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 

2.1 Pressupost inicial i modificacions  

2.1.1 Pressupost inicial 

El pressupost inicial per a 2000, aprovat el 31 de març de 2000, augmentà un 0,9% 
respecte de l'exercici anterior, en passar de 18.944 milions de pessetes a 19.106 milions 
de pessetes. Aquest dèbil increment es deu fonamentalment al fet que en el pressupost 
inicial el capítol VIII, "Actius financers" figura sense dotació, a diferència del 
pressupost de l'exercici anterior. 

L'aprovació del pressupost per a l'exercici de 2000 es va realitzar, una vegada informat 
favorablement per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, d'acord amb l'article 15 
de la llei 10/1999, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 
l'exercici de 2000. 

Segons el precepte citat abans, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència informarà 
(prèviament a l'elevació al Consell Social de la proposta del pressupost per a l'exercici 
de 2000) sobre l'adequació del dit pressupost, tant pel que fa a l'import fixat en la 
mateixa Llei de Pressuposts per a l'exercici de 2000 -a l'efecte de la subvenció per a 
despeses corrents de la Universitat-, com al cost autoritzat per tots els conceptes 
retributius del personal docent i no docent. Aquest cost es fixa en el mes de gener de 
2000, una vegada coneguts els crèdits matriculats. 

L'aplicació d'aquesta mesura en el temps en què s'ha establit, dificulta el compliment del 
principi d'anualitat pressupostària, perquè condiciona l'aprovació del pressupost al fet 
que aquesta tinga lloc una vegada iniciat l'exercici en què haurà d'estar en vigor. En 
aquest sentit, s'ha de tenir en compte que el pressupost és un instrument de planificació 
de l'activitat financera, el termini de vigència del qual és d'un any; en la mesura que es 
redueix el temps en què s'han de realitzar els ingressos i les despeses, l'execució del 
pressupost resulta afectada negativament. 
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Pressupost inicial Variació pressupost  

Capítols 1999 2000 00/99 

III Taxes i d'altres ingressos 2.779 2.916 137 4,9% 

IV Transferències corrents 9.835 11.515 1.680 17,1% 

V Ingressos patrimonials  65 75 10 15,4% 

VII Transferències de capital 5.062 4.600 (462) (9,1%) 

VIII Actius financers 1.203 0 (1.203) (100,0%) 

Total ingressos 18.944 19.106 162 0,9% 

I Despeses de personal 7.838 8.917 1.079 13,8% 

II Despeses de funcionament 2.946 3.441 495 16,8% 

III Despeses financeres 684 906 222 32,5% 

IV Transferències corrents 67 54 (13) (19,4%) 

VI Inversions reals  7.273 5.653 (1.620) (22,3%) 

VII Transferències de capital 102 102 0 0,0% 

VIII Actius financers 34 33 (1) (2,9%) 

Total despeses 18.944 19.106 162 0,9% 

Quadre 1 

 

En el Pressupost d'Ingressos, els augments més rellevants tenen lloc en els capítols IV, 
"Transferències corrents", i III, "Taxes i d'altres ingressos", amb uns increments del 
17,1% i 4,9%, respectivament. Les disminucions més significatives es produeixen en els 
capítols VIII, "Actius financers", i VII, "Transferències de capital", amb unes variacions 
negatives del 100,0% i 9,1%, respectivament. 

En el Pressupost de Despeses, són significatius els augments dels capítols I, "Despeses 
de personal", II, "Despeses de funcionament" i III, "Despeses financeres", amb uns 
percentatges d'augment del 13,8%, 16,8% i 32,5%, respectivament. Per contra, és 
significativa la disminució del 22,3% del capítol VI, "Inversions reals". 

2.1.2 Modificacions pressupostàries 

El pressupost definitiu per a 2000 experimentà un creixement del 15,8%, en relació al 
pressupost inicial, a conseqüència de les modificacions pressupostàries, que s'elevaren a 
3.021 milions de pessetes; tal com es reflecteix en el quadre 2, en milions de pessetes. 
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Capítols 
Pressupost 

inicial 
 

Modificacions 
Pressupost 

definitiu 
Increm. pressup. 

defin./inicial 

III Taxes i d'altres ingressos 2.916 1.021 3.937 35,0% 

IV Transferències corrents 11.515 22 11.537 0,2% 

V Ingressos patrimonials  75 0 75 0,0% 

VII Transferències de capital 4.600 (277) 4.323 (6,0%) 

VIII Actius financers 0 2.255 2.255 - 

Total ingressos 19.106 3.021 22.127 15,8% 

I Despeses de personal 8.917 0 8.917 0,0% 

II Despeses funcionament 3.441 (303) 3.138 (8,8%) 

III Despeses financeres 906 25 931 2,8% 

IV Transferències corrents 54 0 54 0,0% 

VI Inversions reals  5.653 3.299 8.952 58,4% 

VII Transferències de capital 102 0 102 0,0% 

VIII Actius financers 33 0 33 0,0% 

Total despeses 19.106 3.021 22.127 15,8% 

Quadre 2 

 

El quadre 3 mostra el resum de les nou modificacions pressupostàries que s'han 
realitzat, en milions de pessetes. 

 

Estat de Despeses Estat d'Ingressos N. mods. 

I II III IV V VI VIII 

Total 

III IV VI VII VIII 

Total Descripció 

1      2.197  2.197     2.197 2.197 Incorp. romanents crèdit  

2      58  58     58 58 Incorp. romanents crèdit 

3   22     22  22    22 Suplement crèdit  

4      524  524 524     524 Suplement crèdit  

5      (605)  (605)    (605)  (605) Baixes per anul.lació 

6 67       67      0 Transferència crèdit  

6 (67)       (67)      0 Transferència crèdit  

7  176 3     179      0 Transferència crèdit  

7  (179)      (179)      0 Transferència crèdit  

8      825  825 497   328  825 Suplement crèdit  

9  (300)    300  0      0 Transferència crèdit  

TOTAL 3.021 TOTAL 3.021  

Quadre 3 
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En l'anàlisi dels expedients de modificació de crèdits, s'ha observat el següent: 

- La incorporació de romanents s'ha finançat amb el Resultat Pressupostari 
Acumulat, que és de 2.255 milions de pessetes, i no amb el Romanent de 
Tresoreria, obtingut en la Liquidació del Pressupost per a l'exercici de 1999, que 
ascendia a 414 milions de pessetes. 

- De les nou modificacions de crèdit, cinc s’han aprovat en l’exercici 
pressupostari. La resta s’aproven l’11 de juliol de 2001 amb la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2000. 

2.2 Execució de l’estat de despeses 

El quadre 4 reflecteix, en milions de pessetes, l'execució del Pressupost de Despeses. El 
grau d'execució ha sigut del 77,1% i el de compliment, del 98,1%. El grau d'execució es 
deu principalment al baix nivell d'execució del capítol VI, "Inversions reals" (vegeu 
l'apartat 2.2.4 d'aquest informe). 

 
 

Despeses  
Crèdits  

definitius  
Obligs. 
recon. 

Pags. 
líquids  

Obligs. 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

I Despeses de personal 8.917 8.801 8.698 103 98,7% 98,8% 

II Despeses funcionament 3.138 3.124 3.124 0 99,6% 100,0% 

III Despeses financeres  931 931 931 0 100,0% 100,0% 

IV Transferències corrents 54 50 50 0 92,6% 100,0% 

VI Inversions reals  8.952 4.058 3.838 220 45,3% 94,6% 

VII Transferències capital 102 102 102 0 100,0% 100,0% 

VIII Actius financers  33 0 0 0 0,0% 0,0% 

TOTAL 22.127 17.066 16.743 323 77,1%  98,1%  

Quadre 4 
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2.2.1 Despeses de personal 

Les obligacions reconegudes corresponents a aquest capítol han sigut de 8.801 milions 
de pessetes, que donen un grau d'execució del 98,7%. S'han pagat obligacions per 8.698 
milions de pessetes i en queden pendents 103 milions de pessetes, que corresponen a la 
Seguretat Social del mes de desembre. El grau de compliment és del 98,8%. 

La variació de les obligacions reconegudes del capítol I, respecte de l'exercici anterior, 
es detalla en el quadre 5, en milions de pessetes: 

 
 

Concepte 
 

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Sous i salaris  

Cotitzacions socials  

6.767 

931 

7.640 

1.161 

873 

230 

12,9% 

24,7% 

TOTAL 7.698 8.801 1.103 14,3% 

Quadre 5 

 

El detall de "Sous i salaris", per articles pressupostaris, es mostra a continuació, en 
milions de pessetes. 
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Concepte 
 

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

12 Funcionaris  

13 Laborals -fixos 

14 D'altre personal 

4.772 

483 

1.512 

5.331 

352 

1.957 

559 

(131) 

445 

11,7% 

(27,1)% 

29,4% 

TOTAL 6.767 7.640 873 12,9% 

Quadre 6 
 

Com podem observar en els dos quadres anteriors, les obligacions reconegudes per 
"Sous i salaris" han sofrit un important increment del 12,9%, a causa principalment de: 

- L'augment de les retribucions íntegres d'un 2%. 

- L'increment del 29,4% de l'article "D'altre personal". Es tracta de personal 
eventual, que ha experimentat un important increment en els dos últims anys. 

- L'augment del personal docent, a conseqüència de la implantació a la Universitat 
de noves llicenciatures i de nous cursos en les llicenciatures ja existents. 

Els quadres 7 i 8 recullen el detall d'aquestes variacions, en nombre de persones. 

 
 

Personal 

Total a 

31-12-99 

Total a 

31-12-00 

Increment 

absolut 

Increment 

relatiu 

Personal docent i d'investigació:     
Funcionari: 689 754 65 9,4% 

Catedràtic d'universitat 105 109 4 3,8% 

Catedràtic d'escola universitària 58 60 2 3,4% 
Professor titular d'universitat 256 283 27 10,5% 
Professor titular d'escola universitària 270 302 32 11,9% 

Contractat: 822 908 86 10,5% 

Professor emèrit 3 3 0 0,0% 
Professor asssociat 563 660 97 17,2% 

Professors visitants  11 14 3 27,3% 
Ajudant 245 231 (14) (5,7%) 

Total P.D.I. 1.511 1.662 151 10,0% 

Personal d'administració i serveis:     
Funcionari 368 497 129 35,1% 
Laboral 131 54 (77) (58,8%) 

Total P.A.S. 499 551 52 10,4% 

Total Personal 2.010 2.213 203 10,1% 

Quadre 7 
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Personal 
Total a 

31-12-99 
Total a 

31-12-00 
Variació 

absoluta 00/99 
Variació 

relativa 00/99 

Funcionaris docents 689 754 65 9,4% 

Funcionaris no docents  368 497 129 35,1% 

Laboral no docent 131 54 (77) (58,8%) 

Docents contractats  822 908 86 10,5% 

TOTAL 2.010 2.213 203 10,1% 

Quadre 8 

 

D'altra banda, podem destacar que les despeses del personal addicionals a la plantilla de 
la Universitat relacionades amb convenis i contractes d'investigació, es registren en el 
capítol VI, "Inversions reals".  

2.2.2 Despeses de funcionament 

La previsió definitiva del capítol II és de 3.138 milions de pessetes; cosa que equival al 
14,2% del pressupost definitiu de despeses. Les obligacions reconegudes i els 
pagaments líquids realitzats s'eleven a 3.124 milions de pessetes. Això significa un grau 
d'execució del 99,6% i un grau de compliment del 100,0%. 

El quadre 9 expressa l'evolució de les obligacions reconegudes a escala de concepte, en 
milions de pessetes: 
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Concepte 
 

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Arrendament maquinària i instal.lacions 0 2 2 - 

Arrendament material de transport 1 1 0 0,0% 

Arrendament mobiliari i estris  5 5 0 0,0% 

Arrendament equips informàtics 0 1 1 - 

Reparació infraestructura i béns naturals  0 1 1 - 

Reparació edificis i d'altres construccions 4 13 9 225,0% 

Reparació maquinària, instal.lacions i utillatge 18 69 51 283,3% 

Reparació elements de transport 4 8 4 100,0% 

Reparació mobiliari i estris  23 20 (3) (13,0%) 

Reparació equips processament d'informació 50 47 (3) (6,0%) 

Reparació d'altre immobilitzat material 2 0 (2) (100,0%) 

Material d'oficina 524 722 198 37,8% 

Subministraments 348 339 (9) (2,6%) 

Comunicacions  133 141 8 6,0% 

Transports  21 25 4 19,0% 

Primes d'assegurances 15 15 0 0,0% 

Tributs 1 1 0 0,0% 

Despeses diverses  395 386 (9) (2,3%) 

Treballs realitzats per altres empreses 985 1.176 191 19,4% 

Dietes 106 108 2 1,9% 

Despeses edició i distribució 53 44 (9) (17,0%) 

TOTAL 2.688 3.124 436 16,2% 

Quadre 9 

 

Són rellevants els increments en termes absoluts produïts en els conceptes "Material 
d'oficina" i "Treballs realitzats per altres empreses", que han sigut respectivament de 
198 i 191 milions de pessetes. La revisió efectuada ha posat de manifest que s'han 
comptabilitzat de forma inadequada 164 milions de pessetes en el concepte "Material 
d'oficina", perquè es tracta d'una altre tipus de despesa. 

Es considera necessari millorar els procediments de comunicació entre el departament 
de gestió econòmica i el de comptabilitat, ja que al llarg dels últims exercicis han 
aparegut diferències no conciliades entre la informació que ens facilita el primer 
departament i els comptes auditats. 
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2.2.3 Despeses financeres 

En el capítol III de despeses, "Despeses financeres", es van reconéixer en l'exercici de 
2000 obligacions i pagaments per import de 931 milions de pessetes; se'n mostra el 
detall en el quadre 10, en milions de pessetes: 

 
 Pressupost 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes 

Pagament 
realitzats 

Despeses financeres    

Interessos emissió de Deute I Pla de Finançament 683 683 683 

Interessos Deute II Pla de Finançament 221 221 221 

Interessos préstec BEI 22 22 22 

Total interessos 926 926 926 

D'altres despeses financeres 5 5 5 

Total capítol III 931 931 931 

Quadre 10 

 

El capítol III de despeses recull, majoritàriament, les despeses per interessos ocasionats 
pel deute que la Universitat ha anat assumint al llarg dels últims anys per fer front als 
plans d'inversió; tal com hem destacat ja en informes anteriors. Aquests interessos, els 
paga la Generalitat Valenciana, que hi aporta la quantitat corresponent, 926 milions de 
pessetes l'any 2000, per mitjà de transferències corrents (vegeu l'apartat 2.3.2). 

2.2.4 Inversions reals 

El capítol VI, "Inversions reals", és el primer en importància en el Pressupost de 
Despeses de la Universitat. Les obligacions reconegudes i els pagaments efectuats en 
aquest capítol ascendiren a 4.058 i 3.838 milions de pessetes, respectivament; de 
manera que el grau d'execució assolit ha sigut del 45,3%, mentre que el grau de 
compliment ha sigut del 94,6% El baix grau d'execució s'explica pel retard a l'hora 
d'aprovar les inversions per a l'exercici de 2000; fet que té lloc el 22 de desembre de 
2000, data en què el Govern Valencià adoptà l'acord. Aquest fet condicionà l'execució 
del capítol VI. 

 
 

VI "Inversions reals" 
Crèdits  

definitius  
Obligacions  
reconegudes 

Pagaments 
líquids  

Grau 
execució 

60 Inversions en investigació 4.082 2.333 2.317 57,2% 

62 Inversions relacionades amb el funcionament 4.870 1.725 1.521 35,4% 

TOTAL 8.952 4.058 3.838 45,3%  

Quadre 11 
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Com podem observar en el quadre anterior, el capítol VI recull dos apartats ben 
diferenciats: l'article 60, "Inversions en investigació", que reflecteix les despeses 
relacionades amb l'activitat investigadora de la Universitat, i l'article 62, "Inversions 
relacionades amb el funcionament", les altres despeses d'inversió. 

La composició i evolució de les obligacions reconegudes en aquest article 62, es mostra 
en el quadre següent, en milions de pessetes. 

 
 

Concepte 
 

1999 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Construcció i equips centres 4.074 1.634 (2.440) (59,9%) 

Inversió pròpia 325 91 (234) (72,0%) 

Infraestructura docent 1 0 (1) (100,0%) 

TOTAL 4.400 1.725 (2.675) (60,8%) 

Quadre 12 

 

Quant al II Pla d'Inversions, destaca el següent: 

- La resolució de la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris de data 28 de 
setembre de 2000, per mitjà de la qual es reprogramen inversions per un import 
de 514 milions de pessetes. 

- L'acord de 22 de desembre de 2000, pel qual s'aproven inversions per 3.200 
milions de pessetes. Sobre la base d'aquest acord, s'han reconegut i autoritzat 
obligacions per 1.119 milions de pessetes, dels quals 914 han sigut pagats en 
l'exercici de 2000 amb fons propis de la Universitat, ja que la Generalitat 
Valenciana a 31 de desembre de 2000 no havia previst la forma de finançar 
aquestes inversions. 

En el quadre 13 es mostra, en milions de pessetes, la programació d'inversions 
corresponents al II Pla d'Inversions. 
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II Pla  

Programa 

 

Projecte 1999 (*) 2000 

 

Total 

Ampliació campus Edifici Òptica 90 120 210

 CTQ 45 85 130

 Nau Petrologia 13 35 48

 Animalari 54 - 54

 Circunvalació - 120 120

 Serveis a estudiants - 200 200

 Urbanització - 400 400

RAM Reforma edifici Politècnica (2ª fase) - 135 135

 Reforma pavelló EGB - 65 65

 D'altres obres RAM 121 600 721

Equipaments Equipament informàtic NT 36 - 36

 Equipaments diversos 133 600 733

Honoraris projectes Honoraris projectes 22 80 102

Noves tecnologies Equipament - 360 360

 Obres i instal.lacions (xarxa fibra òptica) - 400 400

TOTAL 514 3.200 3.714

(*) Reprogramació. 

Quadre 13 

 

El resum dels dos plans d'inversions -segons les dades facilitades-, signats en el període 
1995-2000, es mostra a continuació, en milions de pessetes. 
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Anualitat 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total 

 

Inversió 

4.190      4.190 4.133 

 3.990     3.990 3.555 

  500    500 500 

   1.600   1.600 2.091 

    4.000  4.000 4.000 

     3.200 3.200 1.119 

4.190 3.990 500 1.600 4.000 3.200 17.480 15.398 
 

Autorització disposició pòlisses crèdit 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Total 

autoritzat 

4.075 58      4.133 

 3.065 490     3.555 

  500     500 

   509 1.571 11  2.091 

    1.553 2.447  4.000 

      1.119 1.119 

4.075 3.123 990 509 3.124 2.458 1.119 15.398 

Quadre 14 

 

Quant a la revisió dels documents comptables, hem verificat obligacions reconegudes a 
càrrec del capítol VI, article 62, "Inversions relacionades amb el funcionament", per un 
import total de 369 milions de pessetes, que representen el 21,4% del total de despeses 
d'aquest article; no s'hi han detectat deficiències significatives. 

2.2.5 Transferències de capital 

El capítol VII, "Transferències de capital", presenta obligacions reconegudes per import 
de 102 milions de pessetes, i no hi ha obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre de 2000. El grau d'execució i el de compliment són del 100,0%. 

Les obligacions i els pagaments realitzats en l'exercici estan relacionats amb el projecte 
de posada en marxa de la Biblioteca Miguel de Cervantes, que és finançat pel Banco de 
Santander, d'acord amb els convenis subscrits entre aquest i la Universitat (vegeu els 
apartats 2.3.4 i 4.2). 
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2.3 Execució de l'Estat d'Ingressos 

El pressupost definitiu d'ingressos és de 22.127 milions de pessetes i els drets 
reconeguts s'eleven a 20.301 milions de pessetes. En el quadre 15 es mostra, en milions 
de pessetes, l'execució del Pressupost d'Ingressos de l'exercici de 2000. El grau 
d'execució ha sigut del 102,2% i el grau de compliment, del 79,8%; sense considerar-hi 
el Romanent de Tresoreria. 

 
 

Ingressos 
Pressupost 

definitiu 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids  
Drets 

pents. cobr. 
Grau 

execució 
Grau 

complim. 

III Taxes i d'altres ingressos 3.937 4.259 4.166 93 108,2% 97,8% 

IV Transferències corrents 11.537 11.459 10.654 805 99,3% 93,0% 

V Ingressos patrimonials  75 158 158 0 210,7% 100,0% 

VII Transferències capital 4.323 4.425 1.225 3.200 102,4% 27,7% 

Exercici corrent 19.872 20.301 16.203 4.098 102,2% 79,8% 

Romanent de Tresoreria 2.255     

TOTAL 22.127     

Quadre 15 
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2.3.1 Taxes i d'altres ingressos 

La previsió definitiva del capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", s'eleva a 3.937 milions 
de pessetes i els drets reconeguts, a 4.259 milions de pessetes; cosa que dóna una grau 
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d'execució del 108,2%. Els ingressos líquids han sigut de 4.166 milions de pessetes, que 
donen un grau de compliment del 97,8%. 

El quadre 16 mostra, en milions de pessetes, l'evolució dels drets reconeguts en el 
capítol III en els anys 1999 i 2000. 

 

1999 2000 Variació  

Concepte Import % s/total Import % s/total 00/99 

Taxes acadèmiques 1.087 47,8% 3.175 74,5% 192,1% 

Compensació per beques 714 31,4% 596 14,0% (16,5%) 

Prestació de serveis  242 10,7% 281 6,6% (19,1%) 

D'altres ingressos propis  230 10,1% 207 4,9% (10,0%) 

TOTAL 2.273 100,0% 4.259 100,0% 87,4% 

Quadre 16 

 

a) Taxes acadèmiques 

Com podem observar en el quadre 16, en l'exercici de 2000 s'ha produït un notable 
increment en el concepte de "Taxes acadèmiques", un 192,1%. Això es deu a la 
inadequada comptabilitat de drets per import de 876 milions de pessetes. Així, en 
l'exercici de 1999 es realitza la periodificació de taxes en el pressupost, per 876 milions 
de pessetes, sense tenir en compte el que s'estableix en el PGCP, i això comportà una 
infravaloració dels drets reconeguts del Pressupost d'Ingressos per aqueixa quantitat. En 
la Liquidació del Pressupost de l'exercici de 2000 es recullen els citats 876 milions de 
pessetes; quan no corresponen a drets de l'exercici. Aquest fet es recull en el quadre 17, 
en milions de pessetes: 

 

 1999 2000 

Taxes  1.087 3.175 

Correcció +876 -876 

TOTAL 1.963 2.299 

Quadre 17 

 

El quadre 18 mostra l'evolució del nombre d'alumnes en els últims tres cursos. S'hi 
observa que en el curs 2000/2001 es produeix una disminució d'alumnes del 3,6%, 
respecte del curs anterior. 
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 Alumnes Variació 

Curs 98/99 30.414 - 

Curs 99/00 30.463 0,2% 

Curs 00/01 29.355 (3,6%) 

Quadre 18 

 

D'altra banda, durant l'exercici de 2000 la Universitat no ha registrat en la comptabilitat 
patrimonial cap periodificació en concepte de taxes. Tampoc no han reflectit en la 
comptabilitat l'ajornament de les taxes. 

b) Compensació per beques 

En el quadre 19 es mostra, en milions de pessetes, el detall dels drets reconeguts per 
beques concedides als alumnes pel Ministeri d'Educació i per la Generalitat Valenciana. 
Els drets reconeguts per aquest concepte foren de 596 milions de pessetes, un 16,5% 
menys que l'any anterior. Aquesta disminució es produeix a causa que l'any 1999 es van 
rebre fons de compensació de beques de tres cursos acadèmics. 

 

Compensació becas Import 

Compensació beques MEC 99/00 478 

Compensació beques MEC 00/01  82 

Total compensació beques Administració central 560 

Compensació beques Generalitat Valenciana 36 

Total compensació beques 596 

Quadre 19 

 

c) Prestació de serveis 

Aquest concepte recull uns drets reconeguts de 281 milions de pessetes, que 
corresponen fonamentalment a ingressos obtinguts per la participació de la Universitat 
en els projectes d'investigació. 

2.3.2 Transferències corrents 

Tal com es recull en el quadre 20, els drets reconeguts, que ascendiren a 11.459 milions 
de pessetes, experimentaren un creixement de l'11,0%, en relació a l'exercici anterior. El 
grau d'execució va ser del 99,3% i el de compliment, del 93,0%. 
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1999 2000  

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Variació 

00/99 

De comunitats autònomes 10.315 99,9% 11.459 100,0% 11,1% 

De l'Administració central 0 0,0% 0 0,0% - 

D'altres 8 0,1% 0 0,0% (100,0%) 

TOTAL 10.323 100,0% 11.459 100,0% 11,0% 

Quadre 20 

 

Tal i com es reflecteix en el quadre 20, durant l'any 2000 la Universitat solament rep 
subvencions corrents de la Generalitat Valenciana; se'n mostra la composició en el 
següent quadre 21, en milions de pessetes. 

 

 Import 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts 9.480 

- Ajust subvenció lligada a objectius 246 

- Ajust s/previsions del PPF 620 

Total subvenció global lligada al PPF 10.346 

- Subvenció concedida d'acord amb conveni de 18/12/00 185 

- Transferència corrent per a cobrir interessos de deute 926 

- D'altres transferències 2 

Total d'altres subvencions corrents 1.113 

Total subvencions corrents G.V. 11.459 

Quadre 21 

 

La Universitat rep subvencions corrents de la Generalitat Valenciana d'acord amb tres 
convenis principals: 

a) Pla Plurianual de Finançament, signat entre les cinc universitats de la Comunitat 
Valenciana i la Generalitat en juny de 1999, segons el qual les universitats reben 
una quantitat inicial prevista en les lleis de pressuposts i uns ajusts posteriors. 

b) Conveni de 18 de desembre de 2000, de col.laboració entre l'Administració 
General de l'Estat i la Generalitat Valenciana per a aconseguir l'equilibri 
pressupostari i contenir de l'endeutament de les universitats, així com per a la 
promoció i l'estabilitat del professorat universitari. Per virtut d'aqueix acord, la 
Generalitat Valenciana acorda aportar a la Universitat d'Alacant 185 milions de 
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pessetes; però aquest import ha sigut comptabilitzat com un dret reconegut, quan 
-d'acord amb els principis comptables públics- la Universitat solament havia de 
comptabilitzar el dret quan n'hagués percebut l'import o quan tingués constatació 
que la Generalitat Valenciana havia reconegut l'obligació correlativa. 

c) Compromís de la Generalitat Valenciana (basat en els convenis de col.laboració 
de 21 de juliol de 1997 i 29 d'octubre de 1999) de pagar els interessos del deute 
de la Universitat d'Alacant durant l'exercici de 2000; aquests interessos 
ascendiren a 926 milions de pessetes. 

El quadre 22 recull, en milions de pessetes, el calendari comparatiu dels cobraments de 
les transferències corrents rebudes de la Generalitat Valenciana corresponents a la 
subvenció global dels exercicis de 1998, 1999 i 2000. 

 

1998 1999 2000  

Subvenció global Import % s/total Import % s/total Import % s/total 

Exercici corrent:     

1r. trimestre 1.890 21,5% 2.002 19,4% 2.370 22,9% 

2n. trimestre 1.890 21,5% 2.002 19,4% 2.370 22,9% 

3r. trimestre 2.683 30,5% 2.000 19,4% 2.370 22,9% 

4t. trimestre 2.068 23,6% 4.099 39,7% 2.616 25,3% 

Total exercici corrent 8.531 97,1% 10.103 97,9% 9.726 94,0% 

Exercici següent:     

1r. trimestre 252 2,9% - - 620 6,0% 

2n. trimestre - - 212 2,1% - - 

Total exercici següent 252 2,9% 212 2,1% 620 6,0% 

TOTAL 8.783 100,0% 10.315 100,0% 10.346 100,0% 

Quadre 22 

 

2.3.3 Ingressos patrimonials 

Els drets reconeguts, així com els ingressos líquids, d'aquest capítol han ascendit a 158 
milions de pessetes. 

Aquest capítol d'ingressos es compon de dos articles: el 52, "Interessos de dipòsits", 
amb uns drets reconeguts de 122 milions de pessetes, que recull els ingressos pels 
interessos dels comptes corrents de què la Universitat és titular; i el 55, "Concessions 
administratives", on es comptabilitzen els cànons dels distints serveis instal.lats en la 
Universitat, amb uns drets reconeguts de 36 milions de pessetes. 
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2.3.4 Transferències de capital 

Segons que es reflecteix en el quadre 23, els drets reconeguts d'aquest capítol han 
ascendit a 4.425 milions de pessetes; cosa que denota un grau d'execució del 102,4%. 
Tanmateix, els cobraments realitzats han sigut de 1.225 milions de pessetes, que donen 
un grau de compliment del 27,7%. Aquest baix grau de compliment es deu a la 
inadequada comptabilitat de la major part dels drets reconeguts en l'article 75, 
"Transferències de comunitats autònomes", que recull les subvencions que la 
Universitat rep de la Generalitat Valenciana i on es registren drets reconeguts per un 
import de 3.588 milions de pessetes, un 81,1% del total de transferències de capital de 
l'any 2000. 

 
 

VII "Transferències de capital" 
Prev. 

definit. 
Drets 
recon. 

Ingressos 
líquids  

Pendent 
cobr. 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

70 De l'Administració de l'Estat 330 330 330 0 100,0% 100,0% 

71 D'organismes autònoms admtius. 10 11 11 0 110,0% 100,0% 

75 De comunitats autònomes 3.588 3.588 388 3.200 100,0% 10,8% 

76 De corporacions locals  64 64 64 0 100,0% 100,0% 

77 De famílies i instits. sense fins de lucre 108 137 137 0 126,9% 100,0% 

78 D'empreses privades 27 99 99 0 366,7% 100,0% 

79 De l'exterior 196 196 196 0 100,0% 100,0% 

TOTAL 4.323 4.425 1.225 3.200 102,4% 27,7% 

Quadre 23 

 

En el quadre 24 es recull, en milions de pessetes, la composició dels drets reconeguts 
per transferències de capital de la Generalitat Valenciana. 

 

 Import 

Subvencions de capital destinades principalment a la investigació 388 

Subvencions de capital lligades al II Pla d'Inversions per a l'any 2000 3.200 

TOTAL 3.588 

Quadre 24 

 

En el capítol VII d'ingressos, "Transferències de capital", figuren -entre altres- drets 
reconeguts per import de 3.200 milions de pessetes. El reconeixement d'aquests drets es 
realitza sobre la base d'un acord adoptat pel Govern Valencià el 22 de desembre de 
2000, per mitjà del qual s'aproven inversions per a la Universitat per 3.200 milions de 
pessetes. Tanmateix, la Generalitat Valenciana, en el dit acord de 22 de desembre de 
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2000, no es compromet a finançar amb transferències de capital les inversions 
aprovades: el finançament, diu l'acord, es farà amb operacions de crèdit ja concertades i, 
per tant, ja comptabilitzades, o amb noves operacions que -si és el cas- caldria 
comptabilitzar en el capítol IX d'ingressos. Això fa que la comptabilitat d'aquests drets 
reconeguts en el capítol VII, "Transferències de capital" siga inadequada i provoca que 
el Resultat Pressupostari estiga sobrevalorat en 3.200 milions de pessetes. 

En l'article 77, "De famílies i institucions sense fins de lucre", es registren, entre altres, 
els ingressos derivats dels convenis subscrits per la Universitat i el Banco de Santander 
per al finançament del projecte de crear la Biblioteca Miguel de Cervantes. 

El 17 de març de 1999, la Universitat i el Banco de Santander van subscriure un conveni 
per a finançar la posada en marxa de la Biblioteca Miguel de Cervantes (BIMICESA). 
Segons aquest conveni, el Banco de Santander hi aportarà anualment 72 milions de 
pessetes, fins un total de 360 milions de pessetes. Així mateix, el Banco de Santander es 
compromet a concedir un crèdit a favor de la Universitat d'Alacant o de l'entitat gestora 
del projecte per posar aquest en marxa. 

També el 17 de març de 1999, la Universitat i la Fundación Marcelino Botín 
subscrigueren un conveni per a finançar BIMICESA. Per mitjà d'aquest conveni, la 
Fundación Marcelino Botín es compromet a aportar 140 milions de pessetes en el 
termini de cinc anys. 

El quadre 25 mostra l'evolució del capítol VII d'ingressos entre l'exercici de 1999 i el de 
2000. 

 

1999 2000  

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Variació 

00/99 

Administració de l'Estat 260 21,9% 330 7,5% 26,9% 

D'organismes autònoms admtius. 11 0,9% 11 0,3% 0,0% 

De comunitats autònomes 498 41,9% 3.588 81,1% 620,5% 

De corporacions locals  52 4,4% 64 1,4% 23,1% 

Famílies i institucions sense ànim de lucre 150 12,6% 137 3,1% (8,7%) 

D'empreses privades 101 8,5% 99 2,2% (2,0%) 

De l'exterior 116 9,8% 196 4,4% 69,0% 

TOTAL 1.188 100,0% 4.425 100,0% 272,5% 

Quadre 25 
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2.4 Pressuposts tancats 

El quadre 26 reflecteix, en milions de pessetes, els drets pendents de cobrament i les 
obligacions pendents de pagament d'exercicis anteriors: 

 

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Segons comptes Situació en 2000 

1999 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

494 0 494 488 6 
 

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 

Segons comptes Situación en 2000 

1999 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

1.809 0 1.809 1.809 0 

Quadre 26 

 

A primer de gener de 1999 hi havia drets pendents de cobrament per 494 milions de 
pessetes: se'n cobren 488 milions de pessetes i en queden pendents de cobrament 6 
milions de pessetes. 

Quant a les obligacions pendents de pagament, la Universitat tenia 1.809 milions de 
pessetes pendents de pagament, que han sigut pagats en la seua totalitat. 

2.5 Resultat Pressupostari i Romanent de Tresoreria 

Tal i com es reflecteix en el quadre següent, el Resultat Pressupostari de l'exercici de 
2000 ha sigut de 3.235 milions de pessetes. 

 
 

Concepte 
Drets 

reconeguts 
Obligacions 
reconegudes 

 
Import 

Operacions no financeres 20.301 17.066 3.235 

Operacions amb actius financers    

Operacions comercials     

Resultat pressupostari de l'exercici 20.301 17.066 3.235 

Variació de passius financers 0 0 0 

Saldo pressupostari de l'exercici 20.301 17.066 3.235 

Quadre 27 
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El Romanent de Tresoreria de l'any 2000 es mostra en el següent quadre 28, en milions 
de pessetes: 

 

Concepte Import 

(+) I.- Drets pendents de cobrament 4.687 

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 4.097 

(+) Deutors de pressupsots d'exercicis tancats 6 

(+) Deutors extrapressupostaris  584 

(-)  Provisions per a insolvències 0 

(-)  Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 

(-) II.- Obligacions pendents de pagament 1.208 

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 324 

(+) Creditors de pressuposts d'exercicis tancats 0 

(+) Creditors extrapressupostaris  884 

(-)  Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0 

(+) III.- Fons líquids  1.684 

Romanent de Tresoreria total (I-II+III) 5.163 

Quadre 28 

 

En el càlcul del Resultat Pressupostari i del Romanent de Tresoreria obtinguts, s'han 
inclòs drets que no poden ser considerats com a tals; tal i com es comenta en els apartats 
2.3.1, 2.3.2 i 2.3.4, on s'analitza la comptabilitat de les taxes i de les transferències 
corrents i de capital, respectivament. 

L’estat de romanent de Tresoreria que forma part dels comptes retuts per la Universitat 
no distingeix entre romanent de tresoreria afectat i no afectat. Aquest fet implica que 
puguen usar-se recursos afectats per a d'altres finalitats. 

De la mateixa manera, tampoc no es presenten en l'estat de Resultat Pressupostari els 
ajusts que deriven dels saldos de crèdits gastats amb romanent de tresoreria i els que 
deriven de les desviacions de finançament positives i negatives. 

La Universitat ha tramés la Liquidació del Pressupost a la Conselleria de Cultura i 
Educació el 12 de juliol de 2001; quan ho havia d'haver fet abans del 30 d'abril de 2001. 
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3. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS 

En els quadres 29 i 30 es mostra el Balanç de Situació i el Compte de Resultats. 

Segons l'informe d'auditoria de la IGGV, en relació al Balanç de Situació i al Compte de 
Resultats, podem destacar: 

- A causa de l'efecte 2000, no s'ha pogut obtenir el registre extracomptable dels 
elements d'immobilitzat material de la Universitat, valorat, actualitzat i 
contrastat amb els registres comptables. 

- A conseqüència del sistema emprat per la Universitat per a calcular la dotació a 
l'amortització de l'exercici de 1999, pot haver un excés d'amortització, perquè no 
s'hi considera que puguen existir elements totalment amortitzats. 

- L'inventari de fons bibliogràfics i d'existències es troba en tràmit de valoració a 
31 de desembre de 1999 i no figura com actiu en el Balanç de la Universitat. 

- A 31 de desembre de 2000, no apareix comptabilitzada com a immobilitzat 
financer la participació de la Universitat en la societat Cántabro Catalana de 
Inversiones, S.A., resultant de la donació de 4.040 accions rebudes el 13 de 
desembre de 2000. 

- Les inundacions de setembre de 1997 provocaren danys en terrenys i 
construccions, que foren reparats en 1998 a càrrec del Pla d'Inversions concertat 
amb la Generalitat Valenciana, per un import aproximat de 508,5 milions de 
pessetes, els quals foren comptabilitzats com a major valor de l'immobilitzat 
material; quan, segons el concepte, calia haver-los comptabilitzats com a 
despeses, o donar de baixa els elements substituïts -si era el cas. 

- Els valors teòrics de les participacions de la Universitat en les societats Taller 
d’Imatge de la Universitat d'Alacant, S.A. i Corporación Alicantina del Cable, 
S.A., segons comptes anuals de 1999 i 2000 respectivament, són inferiors als 
valors comptables en 5,9 i 16,9 milions de pessetes, respectivament. La 
Universitat no ha proveït cap import per aquestes depreciacions; raó per la qual a 
31 de desembre de 2000 el seu actiu es troba sobrevalorat en 22,8 milions de 
pessetes i els resultats de l'exercici estan sobrevalorats en la mateixa quantia. 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2000 

- 157 - 

 

BALANÇ. Exercici de 2000 

(en milions de pessetes) 

 

ACTIU  PASSIU  

A) Immobilitzat 26.354 A) Fons propis  17.135 

II.- Immobilitzacions immaterials 26 I.- Patrimoni 13.212 

Aplicacions informàtiques  134 Patrimoni 13.212 

Amortitzacions (108)   

  IV.- Resultats de l'exercici 3.923 

III.- Immobilitzacions materials 26.045   

Terrenys i construccions 24.761 C) Creditors a llarg termini 15.110 

Instal.lacions tècniques  269   

Utillatge i mobiliari 3.043 I.- Emissions i obligs. i d'altres valors 
negociables 

14.610 

D'altre immobilitzat 5.954 Obligacions i bons 14.610 

Amortitzacions (7.982)   

  II.- D'altres deutes a llarg termini 500 

V.- Inversions financeres permanents 283 Deutes en moneda estrangera  500 

Cartera de valors a llarg termini 283   

B) Despe. per a distribuir en diversos exer. 403 D) Creditors a curt termini 1.254 

C) Actiu circulant 6.742 III.- Creditors 1.254 

  Creditors pressupostaris  324 

II.- Deutors 4.687 Creditors no pressupostaris  331 

Deutors pressupostaris  4.103 Administracions públiques  553 

Deutors no pressupostaris  542 D'altres creditors  33 

Administracions públiques  42   

D'altres deutors   Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 13 

Provisions    

III.- Inversions financeres temporals 371   

Cartera de valors a curt termini 370   

Fiances i dipòsits constituïts a curt 
termini 

1   

IV.- Tresoreria 1.684   

Total Actiu 33.499 Total Passiu 33.499 

Quadre 29 
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COMPTE DE RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL. Exercici de 2000 

(en milions de pessetes) 

DEURE Import HAVER Import 

A) Despeses  16.378 B) Ingressos  20.301 

1. Despeses de funcionament 16.212 1. Prestació de serveis  4.212 

Despeses de personal 9.756 Prestació de serveis  4.212 

Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat 1.798   

D'altres despeses de gestió 3.699 2. D'altres ingressos de gestió ordinària 205 

Despeses financeres i assimilables  959 Ingressos tributaris  10 

  Reintegraments  4 

2. Transferències i subvencions  165 D'altres ingressos de gestió 69 

Transferències corrents  63 D'altres interessos i ingressos assimilats  122 

Transferències de capital 102   

  3. Transferències i subvencions  15.884 

3. Pèrdues i despeses extraordinàries  1 Transferències corrents  11.459 

Despeses i pèrdues d'altres exercicis  1 Transferències de capital 4.425 

ESTALVI 3.923 ESTALVI NEGATIU - 

Quadre 30 

 

La conciliació entre el Resultat Pressupostari i l'Economicopatrimonial es mostra tot 
seguit, en milions de pessetes. 
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RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 3.923 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 3.235 

DIFERÈNCIA 688 

 CONCILIACIÓ  

A) FACTORS POSITIUS 2.513 

 DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS 2.513 

 Addicions de l’immobilitzat material 2.504 

 Addicions de l'immobilitzat immaterial 9 

 INGRESSOS ECONÒMICS NO PRESSUPOSTARIS 0 

 Ingressos i beneficis d'altres exercicis   

B) FACTORS NEGATIUS 1.825 

 INGRESSOS PRESSUPOSTARIS NO ECONOMICOPATRIMONIALS 0 

 Capítol 9  

 DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES 1.825 

 Dotacions per a amortització de l'immobilitzat immaterial 40 

 Dotacions per a amortització de l’immobilitzat material 1.758 

 Despeses emissió de Deute (Em. 97) 19 

 Despeses emissió de Deute (Em. 99) 8 

DIFERÈNCIA A-B 688 

Quadre 31 
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4. TRESORERIA I OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES 

4.1 Tresoreria 

La Universitat utilitza, per a la gestió dels seus fons, els següents comptes bancaris: 

a) Catorze comptes operatius, integrats en la comptabilitat de la Universitat, el 
saldo dels quals en el Balanç a 31 de desembre de 2000 és de 1.684 milions de 
pessetes. Aquests comptes estan centralitzats en el departament de comptabilitat. 

 La remuneració d'aquests comptes corrents oscil.la entre el 0 i el 5,03%. 

b) Vint-i-un comptes restringits d'ingressos, que estan fora de la comptabilitat; 
malgrat, segons el PGCP, haurien de formar part de la tresoreria. Els ingressos 
que figuren en aquests comptes no es comptabilitzen fins que no els 
transfereixen als comptes operatius; el seu saldo a 31 de desembre és de 55 
milions de pessetes, dels quals 20 milions de pessetes estan comptabilitzats en el 
pressupost com a ingressos, ja que formen part del saldo bancari per un error en 
la imputació temporal d'una transferència. Per tant, no s'hi han comptabilitzat 
ingressos per valor de 35 milions de pessetes. 

 Sis d'aquests comptes quasi no tenen moviments durant l'exercici de 2000; per 
tant, aquesta Sindicatura recomana cancel.lar-los. 

 La remuneració dels comptes és, en la majoria dels casos, del 0%. 

c) Noranta-quatre comptes usats per la Universitat com a "Caixa fixa".  

d) Dotze comptes especials. Es tracta de comptes la titularitat dels quals és la 
Universitat, però amb objectius que no tenen res a veure amb la gestió d'aquella; 
solen ser comptes destinats a la cooperació amb el tercer món. Al llarg de 
l'exercici 2001 s'han cancel.lat cinc d'aqueixos dotze comptes. 

De tot l'anterior es conclou i recomana registrar comptablement els comptes restringits 
d'ingressos. 

4.2 Operacions extrapressupostàries 

En el quadre 32 es mostren, en milions de pessetes, els saldos dels comptes no 
pressupostaris a 31 de desembre de 2000. 
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Deutors 31/12/00 

D'altres dipòsits constituïts 1 

Anuncis a càrrec de l'adjudicatari 3 

Hisenda pública deutora per IVA  41 

Deutors IVA repercutit 14 

D'altres avançaments i préstecs concedits  522 

Avançaments remuneració de personal laboral 3 

Inversions financeres temporals  370 

TOTAL 954 
 

Creditors 31/12/00 

IRPF retencions treball personal 409 

Quota drets passius 124 

Quota treballador Seguretat Social 20 

Avançaments i préstecs rebuts  331 

D'altres dipòsits rebuts 13 

Cobraments pendents d'aplicació 33 

TOTAL 930 

Quadre 32 

 

a) Deutors  

A continuació analitzem els saldos deutors més rellevants. 

a.1) D'altres avançaments i préstecs concedits 

Aquest compte recull el que la Universitat anomena "Avançaments de tresoreria", i que 
en realitat corresponen principalment a fons de caixa fixa, d'una banda, i als préstecs 
concedits a la Sociedad de Relaciones Internacionales, S.A. i al Taller d'Imatge, de 
l'altra. El quadre 33 reflecteix, en milions de pessetes, el que acabem d'expressar: 
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 Import 

Caixa Central 102 

Pagaments específics 20 

Tribunals oposicions 8 

Tribunals tesis  2 

Projecte Havana 5 

Total fons de caixa fixa 137 

Relacions Internacionals S.A. 331 

Taller d'Imatge de la Universitat d'Alacant 54 

Total préstecs 385 

TOTAL 522 

Quadre 33 

 

La Universitat té constituïts uns fons de caixa fixa per valor de 137 milions de pessetes; 
tal i com es desprén del quadre 33. La denominada Caixa Central administra un fons de 
caixa fixa de 89 centres de despesa de la Universitat. Al final de l'exercici ha de 
justificar i, per tant, comptabilitzar, les despeses ocasionades per cada centre de 
despesa. Hem comprovat que no s'hi han comptabilitzat despeses pendents de justificar 
per import de 19 milions de pessetes. 

El saldo de 331 milions de pessetes a nom de Relaciones Internacionales, S.A., recull, 
d'una banda, els avançaments efectuats per la Universitat a aquesta societat en relació a 
la posada en marxa de la Biblioteca Miguel de Cervantes, i de l'altra, els interessos 
derivats de la utilització d'un crèdit de 400 milions de pessetes subscrit per la 
Universitat amb el Banco de Santander per a finançar el citat projecte, d'acord amb els 
convenis subscrits a aqueix efecte. 

Quant a això d'abans, cal assenyalar el següent: 

- No hi ha constatació que l'operació de crèdit subscrita amb el Banco de 
Santander per import de 400 milions de pessetes, haja sigut autoritzada per la 
Generalitat Valenciana. 

- Els avançaments realitzats a la societat Relaciones Internacionales, S.A., per 
import de 324 milions de pessetes, s'han efectuat sense cap acord; solament 
figura en el document comptable subscrit pel rector. 

- No hi ha constatació que les despeses realitzades per mitjà d'aquests 
avançaments, s'hagen ajustat a les normes i els procediments a què s'ha d'ajustar 
una universitat. 
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- Les operacions realitzades, tant el crèdit subscrit, com els avançaments efectuats, 
no les han registrades en el pressupost; quan, per la seua naturalesa, calia haver-
les-hi reflectides. 

Per acabar, indicarem que el que hem dit abans és aplicable a l'avançament de 54 
milions de pessetes al Taller d'Imatge, pel que fa a la falta d'acords que en donen suport 
a la concessió i a la inadequada comptabilitat seua. 

a.2) Inversions financeres temporals 

El saldo de 370 milions de pessetes correspon a una col.locació temporal dels fons del 
compte operatiu de Bankinter en actius financers d'aquesta mateixa entitat. Aquesta 
operació fou autoritzada per la directora general d'Ensenyaments Universitaris. 

b) Creditors 

Els saldos creditors s'eleven a 930 milions de pessetes i es refereixen a cobraments o 
retencions efectuats per la Universitat que estan pendents de ser pagats a tercers o 
imputats definitivament al Pressupost d'Ingressos. 

b.1) IRPF 

El saldo seu és de 409 milions de pessetes i correspon a les retencions en concepte de 
IRPF practicades durant el quart trimestre de 2000; els abonaren a la Hisenda pública el 
dia 22 de gener de 2001. Així mateix, durant 2000 han ingressat la resta de retencions 
trimestrals de l'exercici en temps i forma escaients. 

Hi ha una diferència de 5 milions de pessetes entre les dades que figuren en el model 
110 i les que figuren en el 190, a l'efecte del IRPF. La Universitat considera que aqueixa 
diferència es deu principalment a les retencions practicades a estrangers, que no 
s'inclouen en el model 190, i a la falta de comunicació existent entre els departaments, 
ja que el model 190, el realitza el departament de Personal i el model 110, el 
departament de Comptabilitat. 

b.2) Drets passius  

Aquest epígraf, amb un import pendent de pagament al tancament de l'exercici 
pressupostari de 124 milions de pessetes, es refereix a drets passius corresponents a 
totes les retencions practicades durant l'exercici i no pagades. El dit import, el van 
satisfer en març de 2001. 

b.3) Avançaments i préstecs rebuts 

El saldo de 331 milions de pessetes està constituït per les disposicions del crèdit subscrit 
amb el Banco de Santander, al qual hem fet referència en l'apartat a.1. 

Finalment, destacarem la no comptabilització com a creditor no pressupostari del deute 
que a 31 de desembre la Universitat tenia amb MUFACE de 54 milions de pessetes. 
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Aquesta circumstància es produeix perquè els pagaments a la dita mutualitat es fan 
directament des de Personal, normalment abans de finalitzar l'any, peró sense reflectir-
los comptablement. En l'exercici de 2000, a 31 de desembre aquesta quantitat no havia 
sigut pagada. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

El quadre 34 mostra, segons la informació facilitada, el detall dels expedients de 
contractació vigents durant l'exercici, desglossats per tipus de contracte i modalitats 
d'adjudicació. També s'hi recull l'abast de la revisió efectuada. 

 

Tipus de contractes i  Total Revisats  

d'adjudicació Milions ptes. Nombre exps. Milions ptes. Nombre exps. 

Obres  Concurs  455  50,8% 8  28,6% 201  44,2% 2 25,0% 

 Proced. negociat 440  49,2% 20  71,4% 232  52,7% 4 20,0% 

 Total 895  100,0%  28  100,0%  433  48,4%  6 21,4%  

Subministrs. Concurs  588  74,0% 13  43,3% 203  34,5% 2 15,4% 

 Proced. negociat 207  26,0% 17  56,7% 22  10,6% 1 5,9% 

 Total 795  100,0%  30  100,0%  225  28,3%  3 10,0%  

D'altres  Concurs  6.222  98,9% 15  36,6% 821 13,2% 2 13,3% 

contractes  Proced. negociat 69  1,1% 26  63,4% 39  56,5% 1 3,8% 

 Total 6.291  100,0%  41  100,0%  860  13,7%  3 7,3%  

Quadre 34 

5.1 Contractes d'obra 

En l'exercici de 2000, la Universitat tramità contractes d'obres per un import 
d'adjudicació de 895 milions de pessetes, dels quals 455 milions de pessetes foren 
adjudicats per concurs, el 50,8% de l'adjudicat, i la resta, per procediment negociat. 

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de sis expedients, per import de 433 milions de 
pessetes, que equivalen al 48,4% del total adjudicat en l'exercici. Hem verificat 
l'adequada tramitació dels expedients d'acord amb la normativa en vigor. 

Els contractes d'obres examinats han sigut els següents: 
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Tipus licitació 
 

Exp. 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

Concurs 05/00 Xarxa de fibra òptica en el Campus 81 

PNSP 09/00 Reforma de naus per a Club Social Politècnica 65 

PNSP 10/00 Club Social Facultat de Ciències 69 

Concurs 11/00 Reforma Escola Politècnica I. fase II. 120 

PNSP 22/00 Urbanització de l’estacionament del CTQ. 49 

PNSP 23/00 Nou accés de la Universitat amb Sant Vicent 49 

   433 

Quadre 35 

5.1.1 Actuacions administratives prèvies 

- Quant s'encarrega l'elaboració de projectes i direcció d'obres a tècnics no 
integrats en l'Oficina de Planificació i Projectes de la Universitat, l'adjudicació 
dels contractes corresponents no té en compte les formalitats legals que, en 
matèria de preparació del contracte i selecció del contractista, exigeixen els 
articles 197 i següents de la llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les 
Administracions Públiques. En particular, l'article 209.3 assenyala que el 
concurs serà la forma habitual d'adjudicació, i en els articles 216 a 219 
s'estableixen les especialitats dels contractes d'elaboració dels projectes d'obres. 
Per tant, la Universitat ha d'acomodar aquestes contractacions als preceptes 
esmentats. 

- Els projectes corresponents a les obres 09/00, 10/00, 11/00, 22/00 i 23/00 
haurien d'haver sigut supervisats per una persona distinta a l'autor o coautor, que 
és el mateix director de l'Oficina de Planificació i Projectes de la Universitat. 

- En els sis expedients analitzats es troben les actes de replantejament previ i de 
comprovació del replantejament i el certificat de disponibilitat dels terrenys; així 
com el ple corresponent. 

- En els expedients 09/00 i 10/00 no es concreta la classificació del contractistes 
exigida. 

- En els expedients examinats no es troba la certificació relativa a l'existència de 
crèdit, ni l'informe fiscal; tampoc no hi ha constatació de qui té assignades les 
funcions d'Intervenció de la Universitat. 
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5.1.2 Anàlisi de l'òrgan de contractació 

Amb data 7 de juliol de 1998, el rector realitzà la delegació de signatura a favor del 
vicerector de Planificació i Afers Econòmics, "en totes aquelles actuacions de tràmit o 
definitives referides a matèries d'infraestructures, serveis de prevenció i gestió 
econòmica, així com aquelles que afecten el control financer sobre les empreses 
públiques de la Universitat d'Alacant, compresa la signatura de convenis amb alguna 
d'aquestes finalitats" . En relació a la dita delegació de signatura, podem assenyalar que 
afecta merament la materialitat de la signatura, no a la competència de l'òrgan que 
delega. En conseqüència, aquest tipus de delegació exigeix un nivell de concreció 
superior a l'expressat en la resolució comentada, ja que l'òrgan que delega és l'autor de 
les resolucions i dels actes que es signen per delegació seua. 

5.1.3 Publicitat i forma de selecció del contractista 

Els expedients 05/00 i 11/00 han sigut adjudicats per mitjà de concurs (el primer, pel 
tràmit d'urgència). Els altres quatre expedients examinats han seguit la via del 
procediment negociat sense publicitat. 

1) Quant a les dues adjudicacions realitzades per concurs, podem assenyalar el 
següent: 

a) Pel que fa al tràmit d'urgència aplicat a l'expedient 05/00, direm que la seua 
pertinença es justifica de manera insuficient, ja que les causes que s'hi al.leguen 
com a determinants de la urgència podrien haver-se obviat realitzant al seu dia 
les previsions oportunes. 

b) Els criteris d'adjudicació que figuren en el plec mereixen algunes observacions. 

 L'oferta econòmica té un incidència en la valoració final del 50%. Es recomana 
que en cada expedient de contractació es realitze un estudi tècnic rigorós sobre 
els criteris de valoració que hi regiran, a l'objecte que l'oferta econòmica tinga la 
importància que mereix, en funció de les característiques concretes de cada 
contractació. En qualsevol cas, no sembla coherent amb el principi d'economia 
afavorir l'oferta econòmica que coincidisca amb la mitjana aritmètica de les 
ofertes presentades, com s'ha fet en el plec. 

Puntua fins a vuit punts la qualitat de l'obra executada en l'Administració de la 
Generalitat Valenciana. No és més meritori, objectivament, haver executat obres 
per a la dita Administració, que haver-les realitzades per a uns altres destinataris. 

 No s'hi motiva de manera suficient la puntuació atorgada a cada una de les 
empreses concursants pels distints apartats del barem. Així, en l'expedient 05/00 
té una importància decisiva la puntuació atorgada per raó del currículum del cap 
de l'obra; però no hi ha cap informe tècnic ni exposició de raons en l'acta de la 
mesa que la justifique. 
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c) No consta que hagen sigut citats, per a assistir a les reunions de la mesa de 
contractació, els representants de la Direcció General de d'Ensenyaments 
Universitaris, de la Unió General de Treballadors i de Comissions Obreres, tal i 
com estableix el plec. En l'acta de la comissió qualificadora corresponent a les 
obres 05/00, falta la signatura del director del Secretariat de Comunicacions i no 
consta que hagen citat l'arquitecte tècnic de l'Oficina de Planificació i Projectes. 

2) Quant als altres quatre expedients, adjudicats pel procediment negociat sense 
publicitat, podem assenyalar el següent: 

a) La raó d'urgència que s'addueix en els quatre expedients per a justificar la 
utilització del procediment negociat sense publicitat, podia haver-se evitat 
adoptant les previsions oportunes; raó per la qual no es considera justificada 
l'elecció del procediment negociat sense publicitat. 

b) El procediment negociat no s'ha de limitar, tal com ocorre amb els expedients 
analitzats, a una mera consulta a tres empreses de desigual entitat, sinó que s'ha 
de practicar una negociació efectiva, que tendisca a aconseguir les condicions 
més avantatjoses. En aquest sentit, podem destacar que hi ha una diferència 
notable entre les baixes que es donen en el concurs, que són importants, i les que 
s'obtenen en el procediment negociat, que són de molt escassa quantia. A part 
d'això, cal negociar amb empreses que tinguen la possibilitat i l'interés de 
competir. 

c) En els expedients 09/00 i 10/00, no es compleix el que disposa la clàusula 
cinquena de l'acord entre la Generalitat Valenciana i la Universitat per a 
desenvolupar el Pla d'Inversions corresponent al període 1995-2001, el qual 
requereix la presència d'algun representant de la Direcció General 
d'Ensenyaments Universitaris. 

5.1.4 Formalització dels contractes 

Els contractes s'han formalitzat en document administratiu, i s'hi adjunta el plec 
corresponent. 

5.1.5 Recepció de les obres 

En els expedients 09/00, 10/00 i 11/00, no consta que hom haja efectuat la recepció de 
les obres, malgrat haver transcorregut ja els terminis del contracte establits per a la seua 
finalització. Tanmateix, no hi consta que hom haja imposat penes a les empreses pels 
retards indeguts. Tampoc no hi consta la concessió de pròrrogues que cobrisquen el 
període excedit. Quant a l'expedient 05/00, que fou adjudicat en tràmit d'urgència, 
s'aprecia en la recepció de les obres un retard considerable respecte del termini previst 
(en el contracte es preveuen dos mesos i la recepció no se'n produeix fins haver 
transcorregut més de sis mesos des del començament de les obres). 
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5.1.6 D'altres aspectes que cal tenir en compte 

a) D'acord amb el que es disposa en l'article 118 de la Llei de Contractes, la 
Universitat ha de portar un Registre Públic de Contractes, als efectes prevists en 
la norma esmentada. 

b) En l'expedient no consta cap comunicació del contractista relativa als 
subcontractes que ha de realitzar. La Universitat ha d'exigir aqueixa 
comunicació, d'acord amb el que es preveu en l'article 115 de la Llei de 
Contractes, a l'objecte de comprovar el compliment dels límits establits en 
aqueix article. 

5.2 Contractes de subministraments 

Els contractes de subministraments tramitats per la Universitat ascendiren a 795 milions 
de pessetes; d'aquests, en foren adjudicats per concurs 588 milions de pessetes, un 
74,0% de l'adjudicat, i la resta, pel procediment negociat. 

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de tres expedients, per import de 225 milions 
de pessetes, un 28,3% del total adjudicat en l'exercici. 

Els expedients analitzats han sigut els següents: 

 
Tipus 

licitació 
 

Exp. 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

PNSP 08/00 Taules per a aules informàtiques en edidfici Politècnica 22 

CONCU 18/00 Equipament per a l'Escola Unviersitària d'Òptica  81 

CONCU 24/00 Equipament informàtic per a la Universitat 122 

 225 

Quadre 36 

5.2.1 Actuacions administratives prèvies 

En l'expedient no hi ha certificat d'existència de crèdit, ni informe fiscal, ni funcionari 
que tinga assignades les funcions d'Intervenció. 

5.2.2 Anàlisi d l'òrgan de contractació 

Sobre aquest punt, és d'aplicació el que hem assenyalat en els contractes d'obres. 

5.2.3 Forma de selecció i adjudicació 

En els expedients 18/00 i 24/00 la forma d'adjudicació és el concurs; mentre que 
l'expedient 08/00, l'adjudiquen pel procediment negociat sens publicitat. 

Podem assenyalar el següent: 
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a) En l'expedient 24/00 s'ha seguit el tràmit d'urgència, per raons que bé podien 
haver-se evitat adoptant les previsions oportunes. Aquesta observació també és 
aplicable a la raó d'urgència esgrimida en l'expedient 08/00 per a justificar el 
procediment negociat. 

b) Quant als expedients adjudicats per concurs (18/00 i 24/00), els criteris 
d'adjudicació que figuren en el plec mereixen algunes observacions. 

 L'oferta econòmica té una incidència en la valoració final del 30%. Es recomana 
que en cada expedient de contractació es faça un estudi tècnic rigorós sobre els 
criteris de valoració que hi han de regir, a l'objecte que l'oferta econòmica tinga 
la importància que li pertoca, en funció de les característiques concretes de cada 
contractació. En qualsevol cas, no sembla coherent amb el principi d'economia 
afavorir l'oferta econòmica que coincidisca amb la mitjana aritmètica de les 
ofertes presentades, tal com es fa en el plec. 

 En l'expedient 18/00 no es motiva de manera suficient la puntuació atorgada a 
cada una de les empreses concursants pels distints aspectes del barem. 

 No consta que hom haja citat, per a assistir a les reunions de la mesa de 
contractació, els representants de la Direcció General d'Ensenyaments 
Universitaris, de la Unió General de Treballadors i de Comissions Obreres; 
segons que exigeix el plec. 

c) Consta la tramesa al "Diari Oficial de les Comunitats Europees" dels anuncis de 
licitació; però no la seua publicació efectiva amb l'antelació necessària. 

5.2.4 Formalització dels contractes 

Tots els contractes estan formalitzats en document administratiu. 

5.2.5 Execució dels contractes 

Encara no s'ha formalitzat la recepció, malgrat haver transcorregut àmpliament el 
termini establit en el contracte, del lot 2 de l'expedient 08/00 i dels lots 1 i 2 de 
l'expedient 24/00. 

En la resta dels casos, la recepció ja s'ha formalitzat; però s'observa un gran retard en els 
lots 1 i 3 de l'expedient 08/00, sense que s'hi haja hagut penes ni pròrrogues. 

5.3 D'altres contractes 

Els contractes adjudicats que foren tramitats per uns altres conceptes ascendiren a 6.291 
milions de pessetes, dels quals 6.222 milions de pessetes, un 98,9%, foren adjudicats 
per concurs i 69 milions de pessetes, pel procediment negociat. 

Els expedients examinats han abastat 860 milions de pessetes, un 13,7% del total 
adjudicat. Han sigut els següents: 
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Tipus 

licitació 
 

Exp. 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

Concurs 18/00 Servei de neteja en els centres de la Universitat 525 

PNSP 22/00 Servei de manteniment d'equips informàtics 39 

Concurs 23/00 Pròrroga A/19/97 i A/1/00. Servei de manteniment 296 

   860 

Quadre 37 

 

5.3.1 Actuacions administratives prèvies 

Els expedients no contenen la documentació següent: 

- L'informe, o document anàleg, que justifique la insuficiència, la falta 
d'adequació o la conveniència de no ampliar els mitjans personals i materials 
amb què compta la Universitat, per satisfer les necessitats que hom tracta de 
satisfer mitjançant el contracte; per raó del que es disposa en l'article 203 de la 
Llei de Contractes. 

- El certificat d'existència de crèdit, tal i com exigeixen els articles 68.2 de la Llei 
de Contractes i 83 i 87 del Reglament General de Contractació de l'Estat. En 
relació a l'informe d'Intervenció previst en l'article 68.2 de la Llei de Contractes i 
en els articles 83 i 87 del Reglament citat, no consta en l'expedient examinat que 
hom haja formalitzat aqueix tràmit. No hi ha constatació del funcionari que puga 
tenir assignades les funcions d'Intervenció. 

- El plec de prescripcions tècniques, en el cas de l'expedient 22/00. 

- L'informe jurídic. A més a més, en l'expedient 22/00 no consta l'exigència d'una 
classificació específica. 

5.3.2 Òrgan de contractació 

El rector exerceix aquesta atribució i aprova l'expedient de contractació, adjudica el 
contracte i el formalitza. 

5.3.3 Forma de selecció i adjudicació 

L'expedient 22/00, l'han adjudicat pel procediment negociat sense publicitat. A partir de 
l'oferta presentada per IBM i de la proposta realitzada per la mesa de contractació, el 
director del CPP proposa la renovació del contracte amb la mateixa empresa que el tenia 
adjudicat els anys anteriors, ja que -segons que s'hi diu- és l'única capaç de garantir el 
manteniment de l'ordinador central de la Universitat. 
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Quant a l'expedient 18/00, que s'adjudica per concurs, podem efectuar les observacions 
següents: 

- L'oferta econòmica té una incidència en la valoració final del 35%. Es recomana 
que, en cada expedient de contractació, es realitze un estudi tècnic rigorós sobre 
els criteris de valoració que hi han de regir, a l'objecte que l'oferta econòmica 
tinga la importància que mereix, en funció de les característiques concretes de 
cada contractació. En qualsevol cas, no sembla coherent amb el principi 
d'economia afavorir l'oferta econòmica que coincidisca amb la mitjana 
aritmètica de les ofertes presentades, tal com es fa en el plec. 

- No es motiva de manera suficient la puntuació atorgada a cada una de les 
empreses concursants pels distints apartats del barem. Així, per exemple, la 
valoració de les millores oferides per les empreses té una gran importància a 
l'hora de decidir l'adjudicatari del contracte. Tanmateix, no s'hi especifica quines 
millores són aqueixes, ni la seua importància relativa. 

- No consta que hom haja citat, per a assistir a les reunions de la mesa de 
contractació, els representants de la Unió General de Treballadors i de 
Comissions obreres; tal com assenyala el plec de condicions. 

- L'experiència es valora fins un màxim de vint punts; però no és aquest un criteri 
que s'haja de valorar en la fase d'adjudicació, perquè no posa de manifest 
l'existència d'un mèrit específic en relació al contracte que s'ha d'executar. 

- Consta la tramesa al "Diari Oficial de les Comunitats Europees" dels anuncis de 
licitació; però no la seua publicació efectiva amb l'antelació necessària. 

5.3.4 Formalització dels contractes 

Els contractes es formalitzen en document administratiu. 

En l'expedient 18/00 s'observa que l'adjudicatari no aporta la declaració responsable, 
davant d'autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat, que 
acredite la inexistència de causes de prohibició per a contractar. 

5.3.5 Execució dels contractes 

No s'ha constatat l'existència de cap informe dels serveis competents, sobre l'efectiva 
prestació i grau de satisfacció dels serveis prestats a l'empara dels contractes signats, 
que servisca d'antecedent al pagament del preu estipulat en el contracte. 

5.3.6 Modificacions i pròrrogues dels contractes 

No hem observat incidències d'aquest tipus en els contractes examinats; de manera que 
no cal assenyalar-hi res. 
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5.3.7 Pròrroga del servei de manteniment preventiu i correctiu a tot risc 
d'instal.lacions, edificis i urbanització del Campus de Sant Vicent 
(contractes A/19/97 i A/1/00) 

També hem examinat la pròrroga corresponent als contractes A/19/97 i A/1/00, del 
servei de manteniment preventiu i correctiu a tot risc d'instal.lacions, edificis i 
urbanització del Campus de Sant Vicent. 

En relació a la dita pròrroga, podem destacar que, més que no una pròrroga, el que estan 
realitzant en aquest contracte és una novació que afecta, a més del terme contractual, 
l'objecte i el preu inicialment pactats; raó per la qual caldria haver procedit a una nova 
licitació. 
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6. CONVENIS I CONTRACTES D'INVESTIGACIÓ 

6.1 Normativa aplicable 

L'article 11 de la llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, 
estableix que "els departaments i els instituts universitaris, i el seu professorat per mitjà 
d'aquests, podran contractar amb entitats publiques i privades, o amb persones 
físiques, la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic; així com el 
desenvolupament de cursos d'especialització. Els estatuts de les universitats establiran 
el procediment per a autoritzar els dits contractes i els criteris per a afectar els béns i 
ingressos obtinguts" . 

L'article 45.1 de la citada llei orgànica determina que la dedicació del professorat 
universitari serà en tot cas compatible amb la realització de projectes científics, tècnics 
o artístics a què al.ludeix l'article 11 de la mateixa llei, d'acord amb les normes bàsiques 
que s'hi establisquen de forma reglamentària. 

El reial decret 1.930/1984, de 10 d'octubre, que va ser modificat pel reial decret 
1.450/1989, de 24 de novembre, desenvolupa l'article 45.1 de la llei orgànica 11/1983, 
de 25 d'agost, de Reforma Universitària. 

Els contractes d'investigació estan regulats en l'article 114 de l'Estatut de la Universitat 
d'Alacant, aprovat pel decret 107/1985, de 22 de juliol, del Consell de la Generalitat 
Valenciana. 

El Ple del Consell Social celebrat el dia 8 de febrer de 1994, aprovà, amb l'informe 
previ i favorable de la Junta de Govern de data 3 de desembre de 1993, la "Normativa 
que regula la gestió econòmica i administrativa de l'activitat investigadora de la 
Universitat d'Alacant". 

6.2 Expedients seleccionats 

D'un total de 576 expedients, les despeses dels quals s'eleven a 855 milions de pessetes, 
n'hem seleccionats vuit per a la revisió, per un import de 70 milions de pessetes, un 
8,2% del total de despeses. 
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Núm. conveni Títol Import 

60932072 Desenvolupament de consolidant antiabsorbent 3 

60932025 1FD97-0885 Fabricació de peces i components 19 

60932014 IMPIVA, Elucidació estructural i modificació sintètica 6 

60932035 IFD97-0721, Desenvolupament de reactius 12 

60932098 Producció joguines per procés de motles rotacionals  10 

0932105 AMB99-0420, Combustió de residus sòlids 6 

60932025 1FD97-0993, Control de les espècies de cromo  4 

60932011 Desenvolupament d'un sistema de traducció automàtica 10 

  70 

Quadre 38 

 

6.2.1 Òrgan competent i procediment 

El punt 1.1 de la normativa citada estableix les següents fases per a signar els contractes 
d'investigació: 

- Proposta: Correspon al director de l'activitat, o a l'investigador principal, 
elaborar i presentar la proposta de contracte. 

- Informe. Tota proposta de contracte d'investigació haurà d'obtenir l'informe 
favorable del consell del departament o institut en què s'adscriu l'activitat. 

- Aprovació. L'aprovació dels contractes d'investigació correspon a la Junta de 
Govern. 

- Signatura. El rector, com a representant legal de la Universitat i en nom 
d'aquesta, signarà els contractes d'investigació que hagen sigut aprovats per la 
Junta de Govern. 

Quant als projectes amb fons públics, s'exigeix que siga el Vicerectorat d'Investigació 
l'òrgan encarregat de signar les sol.licituds i els informes que s'hagen de trametre a 
l'organisme convocant. 

Pel que fa al compliment dels dits tràmits, podem assenyalar el següent: 

a) Que la Junta de Govern, en sessió de 29 de març de 1995, acordà delegar en la 
Comissió de Seguiment de Convenis i Contractes l'aprovació per a la signatura 
del rector. 
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b) Que el rector, mitjançant una resolució de data 26 de juny de 1998, va delegar la 
signatura en el vicerector d'Investigació, a aqueixos efectes. 

c) Quant a l'expedient 3), podem assenyalar que no consta que la Universitat haja 
presentat la documentació que acredita la inversió/despesa incentivable, abans 
del dia 10 de novembre de 1998; la qual cosa era necessària perquè el pagament 
de la subvenció de 3.240 milions de pessetes concedida per l'IMPIVA fos 
efectiu. 

6.2.2 Formalització del contracte 

En formalitzar el contracte, caldria deixar constatació del grau de responsabilitat i 
participació dels professors, investigadors i ajudants que han assumit participar en 
l'execució del contracte. 

En els expedients examinats no es produeix aqueixa concreció; per això, es nota en falta 
l'existència d'uns criteris preestablits que guien la quantificació de la remuneració del 
personal participant. 

6.2.3 Observança de la normativa que regula les incompatibilitats 

Per comprovar l'observança dels límits quantitatius assenyalats en el reial decret 
1.930/1984, en la seua nova redacció segons el reial decret 1.450/1989, hem sol.licitat 
informació relativa a sis professors que han dirigit contractes d'investigació durant 
l'exercici de 2000. De la documentació aportada es desprén que s'hi han complit els 
límits legals. 

6.2.4 Control intern d'ingressos i despeses 

En la normativa aprovada pel Ple del Consell Social, amb data 8 de febrer de 1994, per 
a regular la gestió econòmica i administrativa de l'activitat investigadora, no s'assigna a 
cap òrgan o funcionari l'exercici de les funcions de control intern dels ingressos i les 
despeses derivats de l'execució dels contractes. 

De tota manera, seria convenient establir el dit control, atesa la transcendència 
econòmica que comporta la gestió d'aqueixos contractes. 

Cal prestar particular atenció als extrems següents: 

a) Que les despeses es consideren necessàries per al seu objectiu investigador. 

b) Que corresponguen a una gestió raonada. 

c) Que no sobrepassen l'import dels crèdits assignats. 

d) Que el preu net dels contractes es distribueix d'acord amb la normativa aplicable. 

e) Regularitat dels ingressos prevists en el contracte i afectació dels béns obtinguts. 
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f) Liquidació dels contractes. 

6.2.5 Liquidació dels contractes 

Segons el que es disposa en el punt 1.2.3 de la "Normativa reguladora de l'activitat 
investigadora", el preu net obtingut per la Universitat es distribuirà de la manera 
següent: 

- Un 10% de retenció Universitat per al manteniment d'equips i instal.lacions 
d'investigació i fons bibliogràfic del departament o institut. 

- Despeses necessàries per a la realització del treball d'investigació contractat 
(material inventariable, fungible, dietes i desplaçaments, retribucions del 
personal col.laborador i d'altres despeses). 

- La quantitat restant revertirà en el departament o institut a què estiga adscrit el 
projecte objecte del contracte, i serà destinada de la manera següent: 1) Un 90% 
a retribucions de professors, investigadors i ajudants, en atenció al grau de 
responsabilitat i participació assumides per a l'execució del contracte; 2) 10% 
restant per a despeses generals del departament o institut. 

En els expedients examinats no es troba el document de "Resum econòmic del 
projecte".  

Es preveu que, una vegada finalitzada l'activitat, el director elaborarà, signarà i trametrà 
al Negociat d'Investigació un informe econòmic d'execució del projecte (punt 9 del 
document "Procediment de formalització de contractes d'investigació subscrits a 
l'empara de l'article 11 de la Llei de Reforma Universitària"). 

Atesa la duració convinguda, ja hauria d'haver finalitzat l'activitat corresponent a 
l'expedient 1). Tanmateix, no es troba en el dit expedient l'informe econòmic d'execució 
del projecte, elaborat pel director de la investigació. 

 

 


	UNIVERSITAT D'ALACANT
	1. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
	2. ANÀLISI DE LES MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES
	3. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS
	4. TRESORERIA I OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES
	5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
	6. CONVENIS I CONTRACTES D'INVESTIGACIÓ


