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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Com a qüestió prèvia, cal assenyalar que, en la introducció del volum VII -que recull els 
informes de fiscalització de les universitats públiques valencianes-, es detallen, amb 
caràcter general, els objectius, l'abast i els procediments d'auditoria aplicats en la 
fiscalització dels comptes de les universitats públiques valencianes corresponents a 
l'exercici de 2001. També s'hi detalla la legislació que fonamentalment hem pres en 
consideració en la revisió del principi de legalitat; sense perjudici de recollir en 
l'informe de fiscalització de cada universitat aquelles qüestions que afecten de forma 
singular una universitat. 

1.1 Objectius 

Els objectius de la fiscalització són els establits en l'article 8.3 de la llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Abast de la revisió financera 

Els comptes anuals de la Universitat d'Alacant (d'ara endavant, la Universitat), estan 
formats, a data 31 de desembre de 2001, per: el balanç, el compte del resultat econòmic 
i patrimonial, l'estat de la liquidació del pressupost i la memòria. Aquests comptes, que 
com annex adjuntem íntegrament -així com l'informe d'auditoria emés per la IGGV-, 
foren aprovats pel Consell Social en data 27 de maig de 2002 i presentats a aquesta 
Sindicatura de Comptes per la IGGV el 28 de juny de 2002, juntament amb el citat 
informe d'auditoria. 

Cal assenyalar, a més, que la fiscalització ha estat condicionada per les limitacions que 
detallem en els paràgrafs de l'apartat 2.1. 

Igual com en exercicis passats, no han sigut objecte de la fiscalització els següents ens 
públics dependents o participats per la Universitat: 

 

Ens Forma jurídica % participació 

Col.legi Major Universitari d'Alacant Fundació 50% 

Corporació Alacantina del Cable S.A. 8,34% 

Relacions Internacionals UA S.A. 100% 

Taller d'imatge S.A. 100% 

Universia S.A. 1,5% 

Institut Universitari de Postgrau S.A. 16% 

Fundació Biblioteca Virtual Fundació 50% 

Quadre 1 
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1.2.2 Abast de la revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment per part de la 
Universitat de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l'exercici de 2001, 
d'acord amb la normativa que s'indica en la introducció del volum VII, que recull els 
informes de fiscalització de les universitats públiques valencianes. Així mateix, en la 
revisió hem tingut en compte les següents normes, que són aplicables específicament a 
la Universitat d'Alacant: 

- Estatuts de la Universitat, aprovats pel decret 107/1985, de 22 de juliol, del 
Consell de la Generalitat Valenciana. 

- Normativa que regula la gestió econòmica i administrativa de l'activitat 
investigadora a la Universitat d'Alacant, aprovada pel Ple del Consell Social de 8 
de febrer de 1994. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat i amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.1, s'han posat 
de manifest els següents fets, que afecten de forma significativa l'adequació dels 
comptes als principis comptables que hi són d'aplicació: 

a) El romanent de tresoreria usat per a finançar modificacions de crèdit, va 
ultrapassar si més no en 17.609.757 euros l'import màxim que es podia utilitzar 
per a finançar modificacions pressupostàries (vegeu l'apartat 3.1.2). 

b) La comptabilitat dels drets reconeguts en concepte de Fons FEDER, que figura 
en el capítol VII d'ingressos, "Transferències de capital", és inadequada, perquè 
no s'ajusta als principis comptables que hi són d'aplicació (vegeu l'apartat 
3.1.4.3). 

c) El resultat pressupostari, així com el romanent de tresoreria obtingut de la 
liquidació, han inclòs en el seu càlcul drets que no poden ser considerats com a 
tals; segons que assenyalem en l'apartat 3.1.6. 

d) L'estat de romanent de tresoreria no reflecteix els cobraments pendents 
d'aplicació (vegeu l'apartat 3.1.6). 

e) El control de la tresoreria presenta debilitats rellevants, que han de ser objecte 
d'atenció prioritària per part de la Universitat (vegeu l'apartat 3.3.2). 

f) En el pressupost no s'han recollit les operacions derivades dels avançaments 
concedits a la Societat de Relacions Internacionals, S.A., i al Taller d'Imatge, 
S.A. (vegeu l'apartat 3.2.1). 

Addicionalment, tot seguit assenyalem uns altres aspectes d'interés observats en el curs 
de la fiscalització efectuada: 

a) El grau d'execució del pressupost de despeses es xifra en un 78,1%. Aquest grau 
d'execució es deu al baix nivell de realització del capítol VI, "Inversions reals" 
(vegeu l'apartat 3.1.3). 

b) El grau d'execució del pressupost d'ingressos es xifra en un 110,5% i el de 
compliment, en un 87,5% (vegeu l'apartat 3.1.4). 

c) Es consideren insuficients els procediments de control en la gestió del projecte 
de creació i posada en marxa de la Biblioteca "Miguel de Cervantes". 
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2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, i amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, s'han detectat 
en la Universitat, durant el període objecte de fiscalització, els incompliments rellevants 
de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics que assenyalem a continuació: 

a) Quatre modificacions de crèdit han sigut aprovades quan ja havia finalitzat 
l'exercici econòmic en què havien d'estar en vigència (vegeu l'apartat 3.1.2). 

b) No hi ha constatació que els avançaments a la Societat de Relacions 
Internacionals hagen sigut autoritzats pel Consell Social; i igual com en 
l'exercici anterior, l'operació de crèdit amb el SCH, per import de 2.404.048 
euros, segueix sense estar autoritzada per la Generalitat (vegeu els apartats 3.2.1 
i 3.2.2). 

 Tampoc no hi ha constatació que la Generalitat Valenciana haja autoritzat l'aval 
de 300.506 euros prestat per la Universitat al Taller d'Imatge, S.A. 

A més a més, tot seguit assenyalem alguns aspectes d'interés observats en el curs de la 
fiscalització: 

- La revisió dels expedients de contractació i dels convenis d'investigació ha posat 
de manifest que la gestió ha sigut realitzada, per regla general, conformement a 
la normativa aplicable; sense perjudici de les observacions contingudes en els 
apartat 4.1 i 4.2. 

- La Universitat continua sense assignar a cap unitat administrativa les funcions de 
fiscalització. 
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3. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS 
COMPTES ANUALS 

3.1 Estat de la liquidació del pressupost 

Com a qüestió prèvia, cal assenyalar que, en la liquidació del pressupost aprovada per la 
Junta de Govern, el romanent de tresoreria és liquidat com un dret més; quan el 
romanent de tresoreria està constituït per drets ja liquidats en exercicis anteriors, o per 
ingressos líquids també obtinguts en exercicis anteriors. Aquesta situació es corregeix 
en els comptes aprovats pel Consell Social, i segons fonts de la Universitat això es va 
fer per facilitar la comprensió de la liquidació del pressupost. 

Per acabar, indicarem que la liquidació del pressupost per a l’exercici de 2001 es va 
trametre a la Conselleria de Cultura i Educació el 28 de maig de 2002, quan havia 
d’haver-se efectuat abans del 30 d’abril de 2002. 

3.1.1 Pressupost inicial 

El pressupost inicial per a 2001, aprovat l'11 de juliol de 2001, augmentà en un 12,9% 
respecte al de l'exercici anterior, en passar de 114.827.876 euros a 129.607.383 euros; 
tal i com es recull en el quadre 2, expressat en euros. 

L'aprovació del pressupost per a l'exercici de 2001 es va efectuar, una vegada informat 
per la Conselleria de Cultura i Educació, d'acord amb l'article 15 de la llei 12/2000, de 
28 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 2001. En 
l'informe de la Conselleria de Cultura i Educació s'assenyala el següent: 

- La falta de desagregació, a escala de conceptes, del Pla Plurianual de 
Finançament del Sistema Públic Universitari. 

- Pel que fa a les inversions previstes en els Pressuposts que han de ser finançades 
per la Generalitat Valenciana, a la data del present informe es troba pendent de 
ser aprovat pel Govern Valencià l'import relatiu a l'últim tram del II Pla 
d'Inversions; raó per la qual estan per formalitzar els instruments de finançament 
d'aquest últim tram. 

De l'anàlisi comparativa entre el pressupost de l'exercici de 2001 i el de l'exercici 
anterior, en destaca el següent: 

- En l'estat d'ingressos, els increments del capítols IV, "Transferències corrents", 
VII, "Transferències de capital", i IX, "Passius financers". La previsió inicial del 
capítol VII d'ingressos resulta inadequada, segons que s'observa en la 
modificació de crèdits efectuada posteriorment en aqueix capítol, que 
disminueix en 18.101.355 euros la previsió inicial. 

 En aquest sentit, la Universitat va incloure en la previsió inicial del capítol VII 
d'ingressos, "Transferències de capital", el finançament del Pla d'Inversions, 
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sense tenir constatació de si tal finançament s'havia instrumentat per mitjà de 
subvencions de capital concedides pel Govern Valencià. 

- En l'estat de despeses són rellevants els increments que es produeixen en el 
capítol I, "Despeses de personal", i en el capítol VI, "Inversions reals", puix que 
augmenten en 6.109.901 i 7.924.471 euros, respectivament; cosa que representa 
un 11,4% i un 23,3%, en relació al pressupost de l'exercici anterior. 

 
Pressupost inicial 

Capítols 
2001 2000 

Variació pressupost 

01/00 

III Taxes i d'altres ingressos 17.501.472 17.523.932 (22.460) (0,1%) 

IV Transferències corrents 77.587.165 69.206.628 8.380.537 12,1% 

V Ingressos patrimonials 528.891 450.759 78.132 17,3% 

VII Transferències de capital 32.442.994 27.646.557 4.796.437 17,3% 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 1.546.861 0 1.546.861 - 

Total ingressos 129.607.383 114.827.876 14.779.507 12,9% 

I Despeses de personal 59.701.952 53.592.051 6.109.901 11,4% 

II Despeses de funcionament 21.167.520 20.680.358 487.162 2,4% 

III Despeses financeres 5.599.714 5.442.249 157.465 2,9% 

IV Transferències corrents 324.547 324.546 1 0,0% 

VI Inversions reals 41.900.112 33.975.641 7.924.471 23,3% 

VII Transferències de capital 613.032 613.032 0 0,0% 

VIII Actius financers 300.506 199.999 100.507 50,3% 

IX Passius financers 0 0 0 0,0% 

Total despeses 129.607.383 114.827.876 14.779.507 12,9% 

Quadre 2 

3.1.2 Modificacions pressupostàries 

En el quadre 3 es mostren en euros les modificacions de crèdit, que ascendiren a 
15.061.724 euros; cosa que denota un creixement de l'11,6%, en relació al pressupost 
inicial. Són significatives les variacions produïdes en els capítols d'ingressos VII, 
"Transferències de capital", i VIII, "Actius financers". En l'estat de despeses és rellevant 
l'augment del capítol VI, "Inversions reals". 
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Capítols 

 
Pressupost 

inicial 

 
 

Modificacions 

 
Pressupost 

definitiu 

Variació 
pressupost 

definit./inicial 

Taxes i d'altres ingressos 17.501.472 3.652.201 21.153.673 20,9% 

Transferències corrents 77.587.165 0 77.587.165 0,0% 

Ingressos patrimonials 528.891 0 528.891 0,0% 

Transferències de capital 32.442.994 (18.101.355) 14.341.639 (55,8%) 

Actius financers 0 29.412.853 29.412.853 - 

Passius financers 1.546.861 98.025 1.644.886 6,3% 

Total ingressos 129.607.383 15.061.724 144.669.107 11,6% 

Despeses de personal 59.701.952 0 59.701.952 0,0% 

Despeses de funcionament 21.167.520 (96.691) 21.070.829 (0,5%) 

Despeses financeres 5.599.714 194.716 5.794.430 3,5% 

Transferències corrents 324.547 0 324.547 0,0% 

Inversions reals 41.900.112 14.723.294 56.623.406 35,1% 

Transferències de capital 613.032 0 613.032 0,0% 

Actius financers 300.506 240.405 540.911 80,0% 

Total despeses 129.607.383 15.061.724 144.669.107 11,6% 

Quadre 3 

 

El quadre 4 mostra el resum de les set modificacions pressupostàries que s'han efectuat, 
en euros. 

 
Estat de despeses Estat d'ingressos Núm. 

mod. I II III IV V VI VIII 
Total 

III IV VI VII VIII IX 
Total Descripció 

1      29.412.853  29.412.853     29.412.853 29.412.853   Incor. rom. 

2      (19.592.995)  (19.592.995)    (19.592.995)  (19.592.995)   B. anul. 

3       240.405 240.405 240.405     240.405   Crèdits ext. 

4 715.204       715.204      0   Trans. crèdit 

4 (715.204)       (715.204)      0   Trans. crèdit 

5  (96.691) 96.691     0      0   Trans. crèdit 

6   98.025     98.025      98.025 98.025   Supl. crèdit 

7      4.903.436  4.903.436 3.411.796   1.491.640  4.903.436   Supl. crèdit 

Total 0 (96.691) 194.716 0 0 14.723.294 240.405 15.061.724 3.652.201   (18.101.355) 29.412.853 98.025 15.061.724  

 TOTAL 15.061.724 TOTAL 15.061.724  

Quadre 4 
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En l'anàlisi dels expedients de modificació de crèdits hem observat el següent: 

- S'ha detectat un excés de 17.609.757 euros en el romanent de tresoreria utilitzat 
per a finançar modificacions de crèdit, perquè no han tingut en compte que el 
romanent de tresoreria disponible per a finançar modificacions pressupostàries 
ascendia a 11.803.096 euros, i no a 29.412.853 euros, que és el romanent que 
s'ha usat. Això es deu al fet que la Universitat hi va incloure la quantitat de 
19.232.387 euros que figuraven de forma errònia com a drets pendents de 
cobrament; tal i com vam posar de manifest en l'informe d'aquesta Sindicatura 
corresponent a l'exercici de 2000. 

- Quatre modificacions de crèdit han sigut aprovades el 27 de maig de 2002, quan 
ja havia finalitzat l'exercici pressupostari en què havien d'estar vigents. 

- Segons l'informe d'auditoria emés per la IGGV, en els expedients de modificació 
de crèdits 4 i 5 no existeix justificació suficient dels motius per a incrementar els 
crèdits. 

3.1.3 Execució de l'estat de despeses 

El quadre 5 reflecteix, en euros, l'execució del pressupost de despeses. El grau 
d'execució hi ha sigut del 78,1%, a causa principalment del nivell d'execució del capítol 
VI, "Inversions reals". El grau de compliment hi ha sigut del 97,7%. 

 
 

Despeses 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

I Despeses de personal 59.701.952 58.882.196 58.233.373 648.823 98,6% 98,9% 

II Despeses de funcionament 21.070.829 20.596.451 20.596.024 427 97,7% 100,0% 

III Despeses financeres 5.794.430 5.785.270 5.785.270 0 99,8% 100,0% 

IV Transferències corrents 324.547 300.506 300.506 0 92,6% 100,0% 

VI Inversions reals 56.623.406 26.257.149 24.265.203 1.991.946 46,4% 92,4% 

VII Transferències de capital 613.032 613.032 613.032 0 100,0% 100,0% 

VIII Actius financers 540.911 540.911 540.911 0 100,0% 100,0% 

TOTAL 144.669.107 112.975.515 110.334.319 2.641.196 78,1% 97,7% 

Quadre 5 
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3.1.3.1 Despeses de personal 

Dins de les despeses corrents destaca el capítol I, "Despeses de personal", amb unes 
obligacions reconegudes de 58.882.196 euros. 

El grau d'execució corresponent al capítol I, "Despeses de personal", va ser del 98,6%, i 
el de compliment, del 98,9%. 

Tal i com es posa de manifest en el quadre 6, les obligacions reconegudes ascendiren a 
58.882.196 euros; la qual cosa indica un creixement de l'11,3%, respecte de l'exercici 
anterior. És significatiu -igual com en l'exercici de 2000- l'augment de les obligacions 
reconegudes en concepte de sous i salaris, el creixement de les quals en relació a 
l'exercici anterior es xifra en un 12,1%. Aquest creixement es deu fonamentalment a: 

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

- L'increment d'un 10,9% de l'article "D'altre personal". Es tracta de personal 
eventual, que ha sofrit un important increment en els últims anys. 

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

- L'increment que es produeix pels conceptes d'antiguitat, complements personals, 
mèrits docents i transformació de plantilla, que segons el pressupost inicial de la 
Universitat representa aproximadament 1.553.943 euros. 
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Concepte 
 

2001 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Sous i salaris 51.466.752 45.921.820 5.544.932 12,1% 

Cotitzacions socials 7.058.118 6.663.992 394.126 5,9% 

Ajudes socials 357.326 311.697 45.629 14,6% 

TOTAL 58.882.196 52.897.509 5.984.687 11,3% 

Quadre 6 

 

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

 
 

Concepte 
 

2001 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

12 Funcionaris 37.312.232 32.038.994 5.273.238 16,5% 

13 Laborals fixos 1.104.852 2.117.822 (1.012.970) (47,8%) 

14 D'altre personal 13.049.668 11.765.004 1.284.664 10,9% 

TOTAL 51.466.752 45.921.820 5.544.932 12,1% 

Quadre 7 

 

Els quadres 8 i 9 recullen les variacions del personal de la Universitat per diferents 
categories. 
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PERSONAL 
Total a 

31-12-01 
Total a 

31-12-00 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Personal docent i d'investigació     

  Funcionari: 854 754 100 13,3% 

Catedràtic d'universitat 130 109 21 19,3% 

Catedràtic d'escola universitària 65 59 6 10,2% 

Professor titular d'universitat 296 254 42 16,5% 

Professor titular d'escola universitària 291 264 27 10,2% 

D'altres (funcionaris interins) 72 68 4 5,9% 

Contractat: 914 908 6 0,7% 

Professor emèrit 3 3 0 0,0% 

Professor associat 717 660 57 8,6% 

Professors visitants 17 14 3 21,4% 

Ajudant 177 231 (54) (23,4%) 

Total P.D.I. 1.768 1.662 106 6,4% 

Personal d'administració i serveis:     

Funcionari 525 497 28 5,6% 

Laboral 27 54 (27) (50,0%) 

Total P.A.S. 552 551 1 0,2% 

Total personal 2.320 2.213 107 4,8% 

Quadre 8 
 

 
PERSONAL 

Total a 
31-12-01 

Total a 
31-12-00 

Variació 
absoluta 01/00 

Variació 
relativa 01/00 

Funcionaris docents 854 754 100 13,3% 

Contractats docents 914 908 6 0,7% 

Funcionaris no docents 525 497 28 5,6% 

Laborals no docents 27 54 (27) (50,0%) 

Total 2.320 2.213 107 4,8% 

Quadre 9 

 

3.1.3.2 D'altres despeses corrents 

En relació a unes altres despeses corrents, cal destacar l'increment d'un 9,7% -respecte 
de l'exercici anterior- de les obligacions reconegudes en el capítol II, "Despeses de 
funcionament", que ascendiren a 20.596.451 euros. 
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En l'informe de la IGGV s'assenyala que s'han detectat despeses d'exercicis anteriors 
comptabilitzades en el pressupost de 2001 per, aproximadament, 1.418.389 euros i que 
no han sigut registrades com obligacions reconegudes pendents de pagament. També es 
diu en l'informe citat que no hom no té la seguretat que s'hagen registrat en el 2001 totes 
les despeses meritades en l'exercici de 2001, i que -segons fonts de la Universitat- 
podrien arribar a la xifra d'1.574.652 euros. 

D'altra banda, les despeses financeres recullen fonamentalment les originades per les 
operacions de crèdit subscrites per la Universitat. En l'exercici fiscalitzat, les 
obligacions reconegudes en el capítol III ascendiren a 5.785.270 euros. 

3.1.3.3 Inversions reals 

Les obligacions reconegudes i els pagaments efectuats en aquest capítol ascendiren a 
26.257.149 i 24.265.203 euros respectivament. Així, el grau d'execució aconseguit ha 
sigut del 46,4%; mentre que el grau de compliment ha sigut del 92,4%. El baix grau 
d'execució s'explica per la tardança a l'hora de dotar la Universitat del finançament 
necessari per a realitzar les inversions previstes en el II Pla. 

 
 

Article 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Pendent 
pagament 

Grau 
exec. 

Grau 
compl. 

60 Investigació 35.624.139 14.119.541 14.021.180 98.361 39,6% 99,3% 

62 Invers. associades al funcionam. 20.999.267 12.137.608 10.244.023 1.893.585 57,8% 84,4% 

TOTAL 56.623.406 26.257.149 24.265.203 1.991.946 46,4% 92,4% 

Quadre 10 

 

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; tal i com es reflecteix en el quadre 10, en euros. 

La composició i evolució de les obligacions reconegudes de l'article 62 es mostra, en 
euros, en el quadre següent. 

 
 

Concepte 
 

2001 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Construcció i equips centres 11.013.306 9.820.946 1.192.360 12,1% 

Inversió pròpia 787.224 549.253 237.971 43,3% 

Infraestructura docent 337.078 0 337.078 - 

TOTAL 12.137.608 10.370.199 1.767.409 17,0% 

Quadre 11 
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El concepte "Construcció i equips centres" recull l'execució del II Pla d'Inversions, la 
programació del qual es mostra en el quadre 12, en euros. 

 
II Pla  

Programa Anualitat 
1999 (*) 

Anualitat 
2000 

Anualitat 
2001 

Anualitat 
2002 

Anualitat 
2003 

 
Total 

Ampliació campus 13.316.812 5.769.716 0 9.015.182 3.606.073 31.707.783 

RAM 3.371.690 4.808.097 0 2.404.048 1.502.530 12.086.365 

Equipaments 7.750.376 3.606.073 0 1.202.024 1.863.137 14.421.610 

Honoraris i projectes 884.768 480.810 0 0 0 1.365.578 

Compra terrenys 1.803.036 0 0 0 0 1.803.036 

Noves tecnologies 0 4.567.692 0 0 0 4.567.692 

TOTAL 27.126.682 19.232.388 0 12.621.254 6.971.740 65.952.064 

(*) 81.137 euros corresponen a romanents del I Pla. 

Quadre 12 

 

El resum d'execucions i autoritzacions d'aquest II Pla es resumeix en el quadre 13, en 
euros. 

 
Anualitat 

1999 (*) 2000 2001 2002 2003 Total 

Inversió 

realitzada 

27.126.682     27.126.682 27.126.435 

 19.232.388    19.232.388 17.736.985 

  0   0 0 

   12.621.254  12.621.254 0 

    6.971.740 6.971.740 0 

27.126.682 19.232.388 0 12.621.254 6.971.740 65.952.064 44.863.420 
 

Autoritzacions 

1999 2000 2001 2002 

Total 

autoritzat 

24.040.484 3.060.450  25.501 27.126.435 

 5.493.341 10.375.560 1.868.084 17.736.985 

24.040.484 8.553.791 10.375.560 1.893.585 44.863.420 

Quadre 13 
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Pel que fa a la revisió dels documents comptables, s'han verificat obligacions 
reconegudes a càrrec del capítol VI per un import total de 2.217.645 euros, que 
equivalen a un 8,4% del total de despeses d'aquest capítol, sense que s'hi hagen detectat 
deficiències significatives. 

3.1.3.4 D'altres despeses de capital 

En el capítol VII, "Transferències de capital", les obligacions i els pagaments realitzats, 
que s'eleven a 613.032 euros, estan relacionats amb el projecte per a la posada en marxa 
de la Biblioteca "Miguel de Cervantes" i són finançats pel SCH d'acord amb els 
convenis subscrits entre la Universitat i aquest banc. 

El capítol VIII, "Actius financers", presenta obligacions reconegudes per 540.911 euros, 
sense que hi haja res pendent de pagament a 31 de desembre de 2001. Aquest saldo 
correspon a: 

- L'ampliació de capital, per 300.506 euros, en el Taller d'Imatge, S.A. La raó 
d'aquesta operació és el robatori succeït el 7 de maig de 2000. Tanmateix, no 
consta l'informe jurídic ni l'informe de l'empresa de seguretat que en aquell 
moment exercia les seues funcions a la Universitat; sí que s'ha aportat la 
denúncia del robatori, presentada davant la policia el mateix dia en què es va 
produir. 

- L'adquisició d'accions per import de 240.405 euros de l'Institut Universitari de 
Postgrau, societat digital en la qual participen, juntament amb la Universitat 
d'Alacant, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Carlos III de 
Madrid i el Grup Santillana, S.A. 

3.1.4 Execució de l'estat d'ingressos 

El pressupost definitiu d'ingressos s'eleva a 144.669.107 euros i els drets reconeguts, a 
127.399.030 euros. En el quadre 14 es mostra, en euros, l'execució del pressupost 
d'ingressos de l'exercici de 2001. El grau d'execució ha sigut del 110,5% i el de 
compliment, del 87,5%; sense considerar-hi el romanent de tresoreria. 
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Ingressos 
Pressupost 

definitiu 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Drets 

pents. cobr. 
Grau 

execució 
Grau 

compl. 

III Taxes i d'altres ingressos 21.153.673 22.232.556 21.583.078 649.478 105,1% 97,1% 

IV Transferències corrents 77.587.165 74.727.928 66.297.489 8.430.439 96,3% 88,7% 

V Ingressos patrimonials 528.891 781.412 770.209 11.203 147,7% 98,6% 

VII Transferències de capital 14.341.639 14.341.645 7.477.726 6.863.919 100,0% 52,1% 

IX Passius financers 1.644.886 15.315.489 15.315.489 0 931,1% 100,0% 

Exercici corrent 115.256.254 127.399.030 111.443.991 15.955.039 110,5% 87,5% 

Romanent de tresoreria 29.412.853      

TOTAL 144.669.107      

Quadre 14 

 

 

3.1.4.1 Taxes i d'altres ingressos 

La previsió definitiva del capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", s'eleva a 21.153.673 
euros i els drets reconeguts, a 22.232.556 euros; cosa que dóna un grau d'execució del 
105,1%. Els ingressos líquids han ascendit a 21.583.078 euros, que donen un grau de 
compliment del 97,1%. 

El quadre 15 mostra, en euros, l'evolució dels drets reconeguts en el capítol III en els 
anys 2001 i 2000. 
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2001 2000  

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Variació 

01/00 

Taxes acadèmiques 13.597.394 61,2% 19.081.942 74,5% (28,7%) 

Compensació per beques 4.702.817 21,1% 3.581.088 14,0% 31,3% 

Prestació de serveis 2.087.616 9,4% 1.688.279 6,6% 23,7% 

D'altres ingressos propis 1.844.729 8,3% 1.246.812 4,9% 48,0% 

TOTAL 22.232.556 100,0% 25.598.121 100,0% (13,1%) 

Quadre 15 

 

De l'anàlisi realitzada destaca el següent: 

- La disminució d'un 28,7% dels drets reconeguts en concepte de taxes, en relació 
a l'exercici anterior; encara que això obeeix al fet que en l'exercici de 2000 els 
drets reconeguts estaven sobrevalorats, tal i com s'indicava en l'informe de 
fiscalització d'aquesta Sindicatura de Comptes corresponent a l'exercici de 2000. 

- La Universitat ha registrat en la comptabilitat patrimonial la periodificació de les 
taxes. Tanmateix, no hi ha reflectit, com a deutors no pressupostaris, 
l'ajornament del pagament del segon termini de matrícula. 

En el quadre 16 es detalla la variació del nombre d'alumnes en els últims cursos; segons 
les dades facilitades. 

 
 Alumnes (*) Variació 

Curs 99/00 30.463 - 

Curs 00/01 30.694 0,8% 

Curs 01/02 30.582 (0,4%) 

(*) El nombre d'alumnes del curs 2000/2001 no és el mateix 
que en l'informe de l'exercici anterior, ja que les dades 
facilitades són distintes. 

Quadre 16 

 

3.1.4.2 Transferències corrents 

Tal i com es mostra en el quadre 17, els drets reconeguts, que ascendiren a 74.727.928 
euros, experimentaren un creixement del 8,5% respecte de l'exercici anterior. El grau 
d'execució en va ser del 96,3% i el de compliment, del 88,7%. 
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2001 2000  

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Fluct. 

01/00 

De la Generalitat Valenciana 74.663.349 99,9% 68.869.112 100,0% 8,4% 

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

D'altres 64.579 0,1% 0 0,0% - 

TOTAL 74.727.928 100,0% 68.869.112 100,0% 8,5% 

Quadre 17 

 

Durant l'any 2001, la gran majoria de transferències corrents que la Universitat ha rebut 
tenien la seua procedència en la Generalitat Valenciana; la composició d'aquest 
concepte es mostra en euros en el quadre següent. 

 
 Import 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts 58.624.343 

- Suplement despesa corrent 1.208.245 

- Subvenció addicional condicions 769.494 

- Suplement despesa corrent 3.445.368 

- Compliment objectius 184.336 

- Subvenció resta 3.603.879 

Total subvenció global lligada al PPF 67.835.665 

- Transferència corrent per a interessos d'obligacions i bons 5.587.700 

- Conveni equilibri pressupostari 886.180 

-    “                  “              “ 310.669 

- D'altres subvencions 43.135 

Total d'altres subvencions corrents 6.827.684 

Total subvencions corrents de la G.V. 74.663.349 

Quadre 18 

 

El quadre 19 recull, en euros, el calendari comparatiu de cobraments per les 
transferències corrents rebudes de la Generalitat Valenciana corresponents a la 
subvenció global lligada al PPF dels exercicis de 1999, 2000 i 2001. 
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1999 2000 2001  

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

Exercici corrent:       

1r.. trimestre 12.032.262 19,4% 14.243.987 22,9% 14.656.083 21,6% 

2n. trimestre 12.032.262 19,4% 14.243.987 22,9% 14.656.083 21,6% 

3r. trimestre 12.020.242 19,4% 14.243.987 22,9% 14.656.089 21,6% 

4t. trimestre 24.635.487 39,7% 15.722.476 25,3% 16.633.821 24,5% 

Total exercici corrent 60.720.253 97,9% 58.454.437 94,0% 60.602.076 89,3% 

Exercici següent:       

1r. trimestre   3.726.005 6,0% 3.445.368 5,1% 

2n. trimestre 1.274.146 2,1% 0 0,0% 3.788.221 5,6% 

Total exercici següent 1.274.146 2,1% 3.726.005 6,0% 7.233.589 10,7% 

TOTAL 61.994.399 100,0% 62.180.442 100,0% 67.835.665 100,0% 

Quadre 19 

 

3.1.4.3 Transferències de capital 

Tal i com es reflecteix en el quadre 20, els drets reconeguts han ascendit a 14.341.645 
euros, que donen un grau d'execució del 100,0%. Tanmateix, els cobraments realitzats 
han sigut de 7.477.726 euros, la qual cosa dóna una grau de compliment del 52,1%. 
Aquest baix grau de compliment es deu a la inadequada comptabilitat dels drets 
reconeguts en concepte de fons FEDER procedents de l'Administració de l'Estat i de la 
Generalitat Valenciana; qüestió que expliquem en els apartats següents. 

 
 

Article 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Ingressos 
líquids 

Pendent 
cobrament 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

70 De l'Admó. de l'Estat 7.288.534 7.288.534 2.594.269 4.694.265 100,0% 35,6% 

71 D'organismes autònoms 95.296 95.296 95.296 0 100,0% 100,0% 

75 De comunitats autònomes 3.904.770 3.904.770 1.735.116 2.169.654 100,0% 44,4% 

76 De corporacions locals 491.868 491.868 491.868 0 100,0% 100,0% 

77 D'empreses privades 552.630 552.630 552.630 0 100,0% 100,0% 

78 De famílies i insts. lucr. 1.033.753 1.033.753 1.033.753 0 100,0% 100,0% 

79 De l'exterior 974.788 974.794 974.794 0 100,0% 100,0% 

TOTAL 14.341.639 14.341.645 7.477.726 6.863.919 100,0% 52,1% 

Quadre 20 
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En el quadre 21 es mostra, en euros, la composició dels drets reconeguts per 
transferències de capital de l'Administració de l'Estat. 

 
 Import 

Subvencions de capital destinades principalment a la investigació 2.501.094 

Fons FEDER 4.694.265 

D'altres 93.175 

TOTAL 7.288.534 

Quadre 21 

 

L'import més significatiu correspon als fons FEDER, que pugen a 4.694.265 euros i que 
es troben pendents de cobrament a 31 de desembre de 2001. La Universitat ha 
comptabilitzat de forma inadequada aquests drets, perquè no hi ha aplicat correctament 
el principi de prudència, el qual exigeix reconéixer el dret quan se n'ha percebut l'ingrés 
o quan la Universitat ha tingut coneixement que l'Estat ja ha dictat l'acte de 
reconeixement de la seua correlativa obligació. Aquests requisits no s'hi han complit; de 
manera que els drets reconeguts estan sobrevalorats en 4.694.265 euros. 

En el quadre 22 es recull, en euros, la composició dels drets reconeguts per 
transferències de capital de la Generalitat Valenciana. 

 
 Import 

Subvencions de capital destinades principalment a la investigació 1.717.086 

FEDER Generalitat Valenciana 2.169.654 

Transferències d'altres comunitats autònomes 18.030 

TOTAL 3.904.770 

Quadre 22 

 

Quant als FEDER de la Generalitat Valenciana, aqueixoss 2.169.654 euros corresponen 
a la segona anualitat del Pla de Desenvolupament Regional de la Generalitat Valenciana 
2000-2006. Aquests drets no haurien d'haver sigut reconeguts, perquè no s'hi ha aplicat 
correctament el principi de prudència, que exigeix reconéixer el dret quan se n'ha 
percebut l'ingrés o quan la Universitat ha tingut coneixement que la Generalitat 
Valenciana ha dictat l'acte de reconeixement de la seua correlativa obligació; de manera 
que els drets reconeguts estan sobrevalorats en el dit import. 

En l'article 78, "De famílies i institucions sens fins de lucre", es registren, entre altres, 
els ingressos derivats dels convenis subscrits per la Universitat i el SCH per a finançar 
el projecte Biblioteca "Miguel de Cervantes". 
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El 17 de març de 1999 la Universitat i el SCH van subscriure un conveni per a finançar 
la posada en marxa de la Biblioteca “Miguel de Cervantes". Segons aquest conveni, el 
SCH aportarà anualment 432.729 euros, fins a un total de 2.163.644 euros. Així mateix, 
el SCH es compromet a concedir un crèdit a favor de la Universitat d'Alacant, o de 
l'entitat gestora del projecte, per tal de posar-lo en marxa. 

També el 17 de març de 1999, la Universitat i la Fundació "Marcelino Botín" 
subscrigueren un conveni per a finançar la Biblioteca "Miguel de Cervantes". Per mitjà 
d'aquest conveni, la Fundació "Marcelino Botín" es compromet a aportar 841.417 euros 
en el termini de cinc anys. 

3.1.4.4 Passius financers 

En el capítol IX, "Passius financers", s'han reconegut i cobrat drets per 15.315.489 
euros; tal i com es mostra en el quadre 23, en euros. 

 
 

Article 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Ingressos 
líquids 

Pendent 
cobr. 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

Préstecs rebuts L/T d'ens del S.P. 1.546.861 1.546.861 1.546.861 0 100,0% 100,0% 

Préstecs rebuts de fora del S.P. 98.025 13.768.628 13.768.628 0 14.046,0% 100,0% 

TOTAL 1.644.886 15.315.489 15.315.489 0 931,1% 100,0% 

Quadre 23 

 

En el concepte "Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic", s'han reconegut 
1.546.861 euros, corresponents a un préstec concedit pel Ministeri de Ciència i 
Tecnologia sobre la base de la convocatòria de 5 de desembre de 2000 per a la 
concessió d'ajudes a parcs científics i tecnològics, i amb la finalitat de dotar 
d'infraestructura el Parc Científic de la Universitat d'Alacant. 

El termini d'amortització del préstec es fixa en quinze anys, comprés un període de 
mancança de tres anys. El tipus d'interés és del 0%. 

En el concepte "Préstecs rebuts de fora del sector públic" es reconeixen 13.768.628 
euros, corresponents al crèdit disposat d'un pòlissa de crèdit oberta a nom de la 
Universitat d'Alacant el 14 de juny de 2001 per a finançar el II Pla d'Inversions. Les 
condicions de la pòlissa són les següents: 

 

- Límit: 

- Finalitats: 

- Tipus interés nominal: 

15.000.000 d'euros. 

Finançament d'inversions en infraestructura corresponents 
al II Pla d'inversions. 

Referenciat a l'Euribor més un marge del 0,035 %. 
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Liquidació: 

TAE: 

Termini: 

Trimestre natural. 

4,69% 

Fins al 31 de desembre de 2002. 

Aquesta pòlissa serà amortitzada per la Generalitat Valenciana en virtut de l'acord de 
col.laboració de 26 d'octubre de 1999. 

3.1.5 Pressuposts tancats 

El quadre 24 reflecteix, en euros, els drets pendents de cobrament i les obligacions 
pendents de pagament d'exercicis anteriors. 

 
Drets pendents de cobrament 

Situació en 2001 Segons comptes 2000 

Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

24.661.618 (19.245.177) 5.416.441 4.482.697 933.744 
 

Obligacions pendents de pagament 

Situació en 2001 Segons comptes 2000 

Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

1.944.977 0 1.944.977 1.944.977 0 

Quadre 24 

 

Entre els drets de pressuposts tancats destaca l'anul.lació de 19.245.177 euros, dels 
quals corresponen 19.232.387 euros a la regularització dels drets comptabilitzats 
inadequadament en l'exercici de 2000 com a transferència de capital. 

El pendent de cobrament a 31 de desembre de 2001 correspon majoritàriament a 
l'anualitat de l'exercici de 2000 de la subvenció concedida per la Generalitat Valenciana 
a la Universitat, per raó del conveni d'equilibri pressupostari signat en desembre de 
2000. Aquesta anualitat es cobra el 16 d'abril de 2002. 

Del saldo d'obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2000, en 
corresponen 621.272 euros a la Seguretat Social de desembre -pagats en gener de 2001-, 
i la resta en correspon a despeses d'inversions que també es paguen en 2001. 

3.1.6 Resultat pressupostari i romanent de tresoreria 

Tal i com es reflecteix en els quadres 25 i 26, el resultat pressupostari de l'exercici de 
2001 ha sigut de 14.423.515 euros i el romanent de tresoreria, de 28.791.767 euros. 
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Concepte 
Drets 

reconeguts 
Obligacions 
reconegudes 

 
Import 

Operacions no financeres 112.083.541 112.434.604 (351.063) 

Operacions amb actius financers  540.911 (540.911) 

Operacions comercials    

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 112.083.541 112.975.515 (891.974) 

II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS 15.315.489  15.315.489 

III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI   14.423.515 

Quadre 25 

 
Concepte Import 

(+) I.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 21.154.833 

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 15.955.039 

(+) Deutors de pressuposts d'exercicis tancats 933.744 

(+) Deutors no pressupostaris 4.266.050 

A deduir: provisions per a insolvències  

(-) II.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 8.339.867 

(+) Creditors de pressupost de l'exercici corrent 2.641.196 

(+) Creditors de pressuposts d'exercicis tancats 0 

(+) Creditors per devolució d'ingressos 0 

(+) Creditors no pressupostaris 5.698.671 

(+) III.- FONS LÍQUIDS 15.976.801 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I-II+III) 28.791.767 

I.- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT  

II.- ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT  

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I+II) 28.791.767 

Quadre 26 

 

El resultat pressupostari, així com el romanent de tresoreria obtingut, han inclòs en el 
seu càlcul drets que no poden ser considerats com a tals; segons que hem comentat en 
l'apartat 3.1.4.3, "Transferències de capital". 

De l'estat de romanent de tresoreria, que forma part dels comptes retuts per la 
Universitat, destaquem el següent: 
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- No s'hi tenen en compte els cobraments pendents d'aplicació, l'import dels quals 
s'eleva a 586.203 euros. 

- No s'hi distingeix entre romanent de tresoreria afectat i no afectat. 

En l'estat de resultat pressupostari, no figuren els ajusts que deriven dels saldos de 
crèdits gastats amb romanent de tresoreria, ni les desviacions de finançament positives i 
negatives. 

3.2 Operacions no pressupostàries 

En el quadre 27 es mostren, en euros, els saldos dels comptes no pressupostaris a 31 de 
desembre de 2001. 

 
Deutors 31/12/01 

D'altres dipòsits constituïts 3.065 

Anuncis amb adjudicataris contractes 13.757 

Hisenda pública deutora per IVA repercutit 95.441 

D'altres avançaments i préstecs concedits 4.121.074 

Avançaments remuneracions personal laboral 35.790 

TOTAL 4.269.127 
 

Creditors 31/12/01 

IRPF Retenció treball personal 2.882.496 

Quota drets passius 828.411 

Règim General de la Seguretat Social 141.015 

Avançaments i préstecs rebuts 1.774.446 

Fiances rebudes a curt termini 60 

H.P creditora per IVA 72.314 

D'altres dipòsits rebuts 46.152 

Cobraments pendents d'aplicació 586.203 

TOTAL 6.331.097 

Quadre 27 

 

3.2.1 Deutors per operacions no pressupostàries 

El compte més rellevant és "D'altres avançaments i préstecs rebuts", que presenta a 31 
de desembre de 2001 un saldo de 4.121.074 euros. En aquest compte es recullen els fons 
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de caixa fixa i els préstecs concedits a la Societat de Relacions Internacionals, S.A. i al 
Taller d'Imatge, S.A.; d'acord amb el següent detall: 

 
 Import 

Caixa central 727.225 

Pagaments específics 180.304 

Tribunals oposicions 66.111 

Tribunals tesis 24.040 

Total fons caixa fixa 997.680 

Relacions Internacionals, S.A. 2.916.369 

Taller d'Imatge Universitat d'Alacant 207.025 

Total préstecs 3.123.394 

TOTAL 4.121.074 

Quadre 28 

 

La Universitat té constituïts uns fons de caixa fixa per valor de 997.680 euros; tal i com 
es desprén del quadre 28. La denominada "Caixa central" administra un fons de caixa 
fixa dels distints centres de despesa de la Universitat. Al final de l'exercici s'han de 
justificar i, per tant, comptabilitzar les despeses ocasionades per cada centre de despesa. 
Hem comprovat que no hi han comptabilitzat despeses pendents de justificar per import 
de 113.333 euros. 

El saldo de 2.916.369 euros a nom de Relacions Internacionals, 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'una pòlissa de crèdit amb un límit de 2.404.048 euros, 
formalitzada per la Universitat amb el SCH per a finançar aquest projecte, d'acord amb 
els convenis subscrits a aqueix efecte. 

Igual com en l'exercici anterior, cal assenyalar el següent: 

1) Els avançaments fets a la Societat de Relacions Internacionals, S.A., per import 
de 2.916.369 euros, s'han efectuat sense cap acord; solament hi figuren els 
documents comptables subscrits pel gerent. 

2) No hi ha constatació que les despeses realitzades per mitjà d'aquests 
avançaments, s'hagen ajustat a les normes i els procediments que ha de seguir la 
Universitat. 

3) Les operacions realitzades no s'han registrat en el pressupost; quan, per la seua 
naturalesa, calia haver-les-hi reflectides. 
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Per acabar, indicarem que és aplicable a l'avançament de 207.025 euros a favor del 
Taller d'Imatge, S.A. el que hem assenyalat anteriorment sobre la falta d'acords que 
donen suport a la seua concessió i sobre la inadequada comptabilitat de tal avançament. 

3.2.2 Creditors per operacions no pressupostàries 

A continuació analitzem els saldos creditors més rellevants. 

a) IRPF 

El saldo per IRPF s'eleva a 2.882.496 euros i correspon a les retencions en concepte de 
IRPF practicades durant el quart trimestre de 2001. El seu abonament a la Hisenda 
pública tingué lloc el dia 21 de gener de 2002. Durant 2001, les declaracions dels dos 
primers trimestres han sigut ingressades en temps i forma adequats; tanmateix, la 
declaració de retencions corresponent al tercer trimestre es presenta dos dies després de 
l'acabament del termini. 

Hi ha una diferència de 7.278 euros entre les dades que figuren en els models 110 i 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 entre departaments, ja que el model 190, l'elabora el 
departament de personal i el model 110, el departament de comptabilitat. 

b) Drets passius 

Aquest epígraf, amb un import pendent de pagament al tancament de l'exercici 
pressupostari de 828.411 euros, es refereix a drets passius corresponents a totes les 
retencions practicades durant l'exercici i no pagades. El dit import fou satisfet en febrer 
de l'any 2002. 

c) Avançaments i préstecs rebuts 

El saldo d'1.774.446 euros està compost per les disposicions del crèdit subscrit amb el 
SCH, al qual hem fet referència en l'apartat 3.2.1. En relació a aquest crèdit: 

- No hi ha constatació que l'operació haja sigut autoritzada per la Generalitat 
Valenciana. 

- Durant l'exercici de 2001, han amortitzat una part del crèdit disposat en exercicis 
anteriors; aquestes aportacions, les haurien d'haver comptabilitzades en el 
pressupost de la Universitat. 

d) Cobraments pendents d'aplicació 

Aquest import, que és de 586.203 euros, correspon principalment als cobraments rebuts 
del SCH i de la Fundació "Marcelino Botín", en concepte de subvenció per a l'any 2002, 
per imports de 300.506 i 150.253 euros respectivament. 
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e) D'altres qüestions 

En el compte de "Diversos per a lliurar", apareix un moviment, en el concepte 
"Bankinter, pòlissa de crèdit", per un import de (8.661) euros. 

3.3 Balanç i compte de resultats 

En els quadres 29 i 30 es mostra el balanç i el compte de resultats, en euros. 

3.3.1 Comentaris generals al balanç i al compte de resultats 

Segons l'informe d'auditoria de la IGGV, en relació al balanç i al compte de resultats 
podem destacar: 

- No hem pogut obtenir el registre extracomptable d'elements d'immobilitzat 
material de la Universitat, valorat i actualitzat i contrastat amb els registres 
comptables. 

- Igual com en l'exercici anterior, i a causa del sistema emprat per la Universitat 
per a calcular la dotació a l'amortització de l'exercici, pot haver un excés 
d'amortització, al no considerar-se que existisquen elements totalment 
amortitzats. 

- L'inventari de fons bibliogràfics i d'existències continua -igual com en l'exercici 
anterior- en tràmit de valoració a 31 de desembre de 2001 i no figura com a actiu 
en el balanç de la Universitat. 

- Igual que en l'exercici anterior, no figura 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. 

- La Universitat, com en l'exercici anterior, registra com un major valor de 
l'immobilitzat material les despeses derivades de les inundacions de 1997; quan, 
segons el concepte, calia haver-les comptabilitzades 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 
Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant, S.A., Taller d'Imatge de la 
Universitat d'Alacant, S.A., i Corporació Alacantina del Cable, S.A., -segons els 
comptes anuals de 1999 i 2000-, són inferiors als valors comptables en 164.677, 
61.303 i 101.571 euros, respectivament. La Universitat no ha proveït cap import 
per aquestes depreciacions; de manera que a 31 de desembre de 2002 el seu actiu 
està sobrevalorat en 327.552 euros i els resultats de l'exercici també estan 
sobrevalorats en la mateixa quantia. 

El balanç a 31 de desembre de 2001, és el que mostrem a continuació, en euros. 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2001 

- 141 - 

 
ACTIU Import PASSIU Import 

 Immobilitzat 165.730.825  Fons propis 84.131.291 

II.- Immobilitzacions immaterials 242.142 I.- Patrimoni 102.986.183 

          Aplicacions informàtiques 947.291         Patrimoni 102.986.183 

          Amortitzacions (705.149)   

  IV.- Resultats de l'exercici (18.854.892) 

III.- Immobilitzacions materials 163.245.706   

           Terrenys i construccions 155.620.515  Creditors a llarg termini 106.126.820 

           Instal.lacions tècniques 1.624.824   

           Utillatge i mobiliari 20.945.434 I.- Emis.i obligs.i d'altres v/n   

           D'altre immobilitzat 41.727.585       Negociables 87.806.270 

           Amortitzacions (56.672.652)          Obligacions i bons 87.806.270 

V.- Inversions financeres permanents 2.242.977 II.- D'altres deutes a llarg termini 18.320.550 

           Cartera de valores a llarg term. 2.242.977           Deutes amb entitats de crèdit 13.768.628 

            D'altres deutes 1.546.861 

            Deutes en moneda estrangera 3.005.061 

 Desp. per a distrib. en divers. exers. 2.252.137   

   Creditors a curt termini 14.859.561 

  III.- Creditors 14.859.562 

 Actiu circulant 37.134.710            Creditors pressupostaris 2.641.196 

             Creditors no pressupostaris 1.774.440 

II.- Deutors 21.154.844            Administracions públiques 3.924.236 

          Deutors pressupostaris 16.888.782            D'altres creditors 6.473.471 

          Deutors no pressupostaris 4.266.062            Fiances i dipòsits rec. a c.t. 46.218 

III.- Inversions financeres temporals 3.065   

            Fiances i dipòsits const. a c.t. 3.065   

IV.- Tresoreria 15.976.801   

TOTAL ACTIU 205.117.672 TOTAL PASSIU 205.117.672 

Quadre 29 

 

El compte de pèrdues i beneficis de l'exercici es mostra tot seguit, en euros. 
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DEURE Import HAvER Import 

 DESPESES 125.051.158  INGRESSOS 106.196.266 

3. Despeses de funcionament  104.892.443 1. Vendes i prestacions de serveis 15.616.813 

Despeses de personal 65.128.695 Prestacions de serveis 15.616.813 

Dotacions per a amortitzacions immobilitzat 8.758.075   

D'altres despeses de gestió 25.052.426 3. Ingressos de gestió ordinària 53.959 

Despeses financeres i assimilables 5.953.247 Ingressos tributaris 53.959 

4. Transferències i subvencions 913.538 4. D'altres ingressos de gestió ordinària 1.455.927 

Transferències corrents 300.506 Reintegraments 503.810 

Transferències de capital 613.032 D'altres ingressos de gestió 458.001 

  D'altres interessos i ingressos assimil. 494.116 

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 19.245.177   

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 19.245.177 5. Transferències i subvencions 89.069.567 

  Transferències corrents 74.727.928 

  Transferències de capital 14.341.639 

ESTALVI -- ESTALVI NEGATIU 18.854.892 

Quadre 30 

 

La conciliació entre el resultat pressupostari i el resultat economicopatrimonial es 
mostra tot seguit, en euros. 
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RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (18.854.892) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  14.423.515 

DIFERÈNCIA (33.278.407) 

 CONCILIACIÓ  

  A)  FACTORS POSITIUS 16.095.585 

 DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS 16.095.585 

 Addicions de l'immobilitzat material 15.414.380 

 Addicions de l'immobilitzat immaterial 140.294 

 Addicions de l'immobilitzat financer 540.911 

 INGRESSOS ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTARIS 0 

  B)  FACTORS NEGATIUS 49.373.992 

 INGRESSOS PRESSUPOSTARIS NO ECONOMICOPATRIMONIALS 21.202.763 

 Capítol 9 15.315.489 

 Periodificació taxes 5.887.274 

 DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES 28.171.229 

 Dotació amortització de l'immobilitzat 8.758.075 

 Despeses emissió deute 167.977 

 Anul.lació drets reconeguts exercicis anteriors 19.245.177 

DIFERÈNCIA  ( A - B ) (33.278.407) 

Quadre 31 

 

3.3.2 Tresoreria 

Els moviments de la tresoreria de la Universitat es resumeixen en el quadre següent: 

 
 

Concepte 
Saldo a 
1/01/01 

 
Cobraments 

 
Pagaments 

Saldo a 
31/12/01 

Pressupostari 10.267.444 115.926.677 112.279.290 13.914.831 

No pressupostàries (144.622) 218.395.220 216.188.628 2.061.970 

TOTAL 10.122.822 334.321.897 328.467.918 15.976.801 

Quadre 32 

 

De la gestió dels fons, en destaquen els aspectes següents: 
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a) Vint-i-dos comptes operatius, integrats en la comptabilitat de la Universitat, amb 
un saldo en el balanç a 31 de desembre de 2001 de 15.976.801 euros. Aquests 
comptes estan centralitzats en el departament de Comptabilitat. Les 
conciliacions bancàries no estan signades pe la persona que les revisa. 

 La remuneració d'aquests comptes corrents oscil.la entre el 0,1% i el 2,45%. 

b) Vint-i-dos comptes restringits d'ingressos, no inclosos en la comptabilitat; quan, 
segons el PGCP, haurien de formar part de la tresoreria de la Universitat. Els 
ingressos que figuren en aquests comptes, no els comptabilitzen fins que no són 
transferits als comptes operatius; el seu saldo a 31 de desembre és de 168.440 
euros. 

 De tots aquests comptes, solament tres n'estan controlats pel departament de 
Comptabilitat; els altres comptes no ho estan, la qual cosa implica una falta de 
control intern; a conseqüència d'això, no podem opinar sobre si tots els ingressos 
recollits en aquests comptes són comptabilitzats per la Universitat. No tenim 
constatació que hi haja conciliacions bancàries. 

 La remuneració dels comptes oscil.la entre el 0% i el 2,45%. 

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

d) Dotze comptes especials, no integrats en la comptabilitat; quan es tracta de 
comptes la titularitat dels quals és la Universitat. Solen ser comptes destinats a la 
cooperació amb el tercer món; però no hi ha tampoc constatació sobre el seu 
control ni sobre l'existència de conciliacions bancàries. 

e) Comptes associats a targetes de crèdit: 

- Vuit de la CAM, associats al seu torn a un dels comptes de caixa fixa 
dependents de la Caixa Central. Cinc targetes de crèdit tenen com a 
titular els xofers de la Universitat. Els altres tres corresponen als directors 
dels centres de despesa "Caixa Central", "Seu Cuba" i "Sibid 
interbiblioteques"; s'utilitza per a pagar hotels i bitllets d'avió. No hi ha 
constatació que hi haja conciliacions bancàries. 

- Dos comptes del SCH, al seu torn associats a un altre dels centres de 
despesa de la Universitat; un d'aquests està també destinat a pagar hotels 
i bitllets i l'altre, a carregar-hi les targetes concedides a càrrecs 
acadèmics. 

f) Un aval de 300.506 euros per a garantir un compte de crèdit del Taller d'Imatge, 
S.A. No tenim constatació que hom haja sol.licitat l'autorització de la Generalitat 
Valenciana per a concedir aqueix aval. 

g) Hi ha tres comptes restringits d'ingressos, un de la CAM i dos de Bancaixa, amb 
un règim d'utilització individual. 
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Tot això posa de manifest que el control de la tresoreria presenta debilitats i que no 
garanteix una adequada protecció dels béns de la Universitat; cosa que es considera 
rellevant per raó dels riscs que en puguen derivar en el maneig de fons de l'entitat. 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DEL CONVENIS 
D'INVESTIGACIÓ 

El quadre 33 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 reflecteix l'abast de la revisió efectuada. 

 
Total Revisats  

Tipus de contractes i de licitació  
Euros 

Nombre 
d'expedients 

 
Euros 

Nombre 
d'expedients 

         

Concurs 693.490 28,8% 3 11,1% 693.490 100,0% 3 100,0% 

Proc. negociat 1.717.747 71,2% 24 88,9% 281.941 16,4% 1 4,2% Obres 

Total 2.411.237 100,0% 27 100,0% 975.431 40,5% 4 14,8% 
         

Concurs 4.571.803 81,4% 10 27,8% 1.351.003 29,6% 3 30,0% 

Proc. negociat 1.041.830 18,6% 26 72,2% 121.807 11,7% 1 3,8% 
Subministra-

ments 

Total 5.613.633 100,0% 36 100,0% 1.472.810 26,2% 4 11,1% 
         

Concurs 2.251.169 80,3% 4 23,5% 1.863.919 82,8% 1 25,0% 

Proc. negociat 550.767 19,7% 13 76,5% 68.137 12,4% 3 23,1% 
D'altres 

contractes 
Total 2.801.936 100,0% 17 100,0% 1.932.056 69,0% 4 23,5% 

Total general 10.826.806 100,0% 80 100,0% 4.380.297 40,5% 12 15,0% 

Quadre 33 
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4.1 Fiscalització dels contractes 

Els contractes examinats han sigut els següents: 

 
 

Tipus de contractes i licitació 
 

Expt. 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

Concurs O/1//01 Reparació de la Facultat de Ciències Econòmiques 186.374 

Concurs O/2/01 Magatzem de planta pilot del CTQ 216.430 

Concurs O/3/01 Reforma edifici Politècnica IV 290.686 

Obres 

Proc. neg. O/24/01 Reforma de quadres elèctrics i climat. 281.941 

Total (euros) 975.431 

Concurs S/7/01 Renovació de la xarxa local. Fase II. 691.008 

Proc. neg. S/11/01 Implantació d'un sistema d'informació per a les 
àrees de gestió Acadèmica i Pla d’Ordenació 

 

121.807 

Concurs S/12/01 Submin. i instal.lació de material per als laboratoris 245.297 

Subministrs. 

Concurs S/23/01 Subministraments d'equipament d'investigació 414.698 

Total (euros) 1.472.810 

Pròrroga A/15/01 PrA/19/97 Servei de manteniment preventiu i 
correctius a tot risc 

 

1.863.919 

Proc. neg. A/4/01 Escola d'Estiu 2001 21.036 

Pròrroga A/5/01 Assistència tècnica en suport als serveis del rectorat 17.820 

D'altres 
contractes 

Proc. neg. A/14/01 Anàlisi i estudi de viabilitat de les tecnologies 
“Bluetooth” 

 

29.281 

Total (euros) 1.932.056 

Quadre 34 

 

La revisió efectuada ha posat de manifest que, per regla general, els expedients 
analitzats han sigut tramitats conformement a la legislació aplicable; sense perjudici de 
les observacions que farem a continuació. 

4.1.1 Actuacions administratives prèvies 

En tots els expedients existeix una ordre d'inici, signada pel rector o -per delegació 
seua- pel vicerector de Planificació i Afers Econòmics; llevat de l'expedient A/15/01 de 
serveis, que no té per objecte una nova contractació, sinó una pròrroga. 

El projecte tècnic corresponent a l'expedient O/3/01, l'hauria d'haver supervisat una 
persona distinta al seu autor, que és el mateix director de l'Oficina de Planificació i 
Projectes de la Universitat. 
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En l'expedient d'obres O/2/01, es contracta a part l'execució del pressupost de seguretat i 
salut de les obres; quan l'execució de l'estudi de seguretat i salut ha de ser integrat en el 
projecte tècnic com un cost més. 

El plec de prescripcions tècniques que figura en l'expedient de consultoria i assistència 
A/14/01 és insuficient per a definir la prestació que s'ha de contractar, ja que es limita a 
fer constar l'import total del pressupost, sense més detalls. 

No es troba en els expedients examinats la certificació relativa a l'existència de crèdit, ni 
l'informe fiscal. Tampoc no hi ha constatació sobre qui té assignades les funcions 
d’intervenció en la Universitat. 

En els expedients A/4/01, A/5/01, A/14/01 i A/15/01, no existeix l'informe previ del 
servei interessat en la realització del contracte, on es justifique degudament la 
insuficiència, la falta d'adequació o la conveniència de no ampliar els mitjans personals 
i materials amb què compta l'Administració per a cobrir les necessitats que hom tracta 
de satisfer per mitjà del contracte (art. 202.1 de la Llei de Contractes). 

4.1.2 Òrgan de contractació: competència 

Amb data 15 de juny de 2001, el rector efectuà la delegació de signatura a favor del 
vicerector de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis, "en totes aquelles 
actuacions de tràmit o definitives, la firma de convenis inclusivament, que afecten 
matèries d'infraestructures, serveis de prevenció i salut laboral, gestió econòmica i 
financera". Aquesta delegació en substitueix una altra de data 7 de juliol de 1998, a 
favor del vicerector de Planificació i Afers Econòmics. 

Quant a la delegació de signatura, i a diferència del que ocorre amb la delegació de 
competències, podem assenyalar que aquella no implica el traspàs a un altre òrgan de 
l'exercici de la competència pròpia el titular. En conseqüència, aquest seguirà sent 
l'autor directe de les resolucions i actes, encara que estiguen signats per un altre. En la 
pràctica, això significa que l'òrgan que delega ha de conéixer el contingut dels 
documents, abans que l'òrgan delegat procedisca a signar-los, i que el rector ha d'establir 
els procediments adequats perquè es complisca aquest tràmit. 

4.1.3 Forma de selecció del contractista 

Dels expedients examinats, n'hi ha sis adjudicats per concurs i quatre per procediment 
negociat, i la resta en correspon a pròrrogues. 

En els expedients adjudicats pel procediment negociat sense publicitat, per justificar el 
dit procediment s'invoca en dos casos la quantia (A/4/01 i A/14/01), en un cas, 
l'especificitat tècnica (S/11/01) i en un altre, la urgència (O/24/01). En aquest últim cas, 
considerem que la motivació és insuficient, perquè es podria haver evitat la urgència 
adoptant a temps les degudes previsions. 
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La Universitat compleix adequadament els requisits de publicitat establits legalment per 
als concursos. 

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

a) L'oferta econòmica té una incidència en la valoració final del 20%, en el cas de 
les obres, i del 30% en els subministraments. En termes generals, es pot 
assenyalar que sembla insuficient la importància relativa que donen al criteri 
econòmic. 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 s'ajusta al 
principi d'economia la prioritat de l'oferta econòmica que coincidisca amb la 
mitjana aritmètica de les ofertes presentades; tal i com es fa en els plecs. 

b) Puntua fins a vuit punts la qualitat de l'obra executada en l'Administració de la 
Generalitat Valenciana. Objectivament, no és més meritori el fet d'haver 
executat obres per a la dita Administració, que haver-les realitzades per a uns 
altres destinataris. A part d'això, i atesa la seua generalitat, aquest criteri no 
sembla propi de la fase d'adjudicació, sinó de la prèvia d'acreditació de la 
solvència dels contractistes. El mateix podem dir en relació als 10 punts que 
atorga el plec pels certificats de qualitat i les referències directes de la 
Universitat, en els contractes de subministraments. 

c) No es motiva de manera suficient la puntuació atorgada a cada una de les 
empreses concursants pels distints apartats del barem, ja que en la majoria dels 
casos el que es fa és atorgar una puntuació a cada apartat, en un full a part que 
s'adjunta a l'acta de la mesa, sense donar més explicacions. 

Pel que fa als altres quatre expedients, adjudicats pel procediment negociat sense 
publicitat, podem assenyalar que el procediment negociat no s'ha de limitar -tal i com 
ocorre en els expedients analitzats- a una mera consulta a tres o més empreses, sinó que 
s'hi ha de realitzar una negociació efectiva, que tendisca a aconseguir les condicions 
més avantatjoses. En aquest sentit, podem destacar que existeix una diferència notable 
entre les baixes que es donen en el concurs, que són importants, i les que s'obtenen en el 
procediment negociat, de molt escassa quantia. 

4.1.4 Formalització dels contractes 

Hem comprovat el compliment d'aquests requisits, i no cal fer cap observació sobre 
això. 

4.1.5 Execució dels contractes 

No hi ha cap incidència. 
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4.1.6 Modificació dels contractes 

Hem examinat dos expedients de pròrroga contractual: A/5/01 i A/15/01. 

La pròrroga A/5/01 té una durada d'un any, del primer de maig de 2001 al 30 d'abril de 
2002, i prové d'un contracte que es va estipular per un termini d'un any. En 
conseqüència, amb aquesta pròrroga s'esgota el termini de durada màxima establit en 
l'article 198.1 de la Llei de Contractes; cosa que determina la necessitat de tramitar un 
nou expedient de contractació, una vegada vençuda la pròrroga examinada. 

La pròrroga A/15/01 té una durada d'un any, del primer de gener de 2002 al 31 de 
desembre de 2002. La dita pròrroga prové del contracte que al seu dia va ser objecte de 
l'expedient A/19/97, el termini del qual començava el primer de març de 1998 i 
finalitzava el 31 de desembre de 1998; encara que es preveia en el plec la possibilitat de 
pròrrogues, d'acord amb les normes establides en la Llei de Contractes. Per tant, la 
durada total del contracte, compreses les pròrrogues, una vegada haja expirat la que està 
en vigència, serà de quatre anys i deu mesos. 

A la vista del que es disposa en l'article 198.1, no s'hi podran concedir noves 
pròrrogues, ja que s'ha superat àmpliament el límit assenyalat en el referit precepte, que 
en última instància no permet que les pròrrogues superen el termini inicial, que en 
aquest cas era d'un any. 

4.1.7 Terminació dels contractes 

En els expedients O/1/01 i O/2/01, no consta que s'haja realitzat la recepció de l'objecte 
del contracte; malgrat que els terminis estipulats per a la seua finalització han 
transcorregut ja. Tanmateix, no s'han imposat penes a les empreses pels retards 
indeguts, ni s'han concedit pròrrogues que cobrisquen el període excedit. Quant a 
l'expedient S/7/01, cal fer notar que el seu compliment s'ha demorat en el temps fins al 
25 de febrer de 2002, malgrat que -segons el termini previst en el contracte- calia haver 
efectuat el lliurament abans de l'11 de setembre de 2001. 

4.1.8 Tramesa d'informació sobre els contractes, prevista en la Llei de 
Contractes. D'altres aspectes i incidències que cal tenir en compte 

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, a l'efecte del que es preveu en l'esmentada 
norma, o bé arribar a un acord amb el registre corresponent de la Generalitat 
Valenciana, a fi de complir aquesta obligació per mitjà seu. 

No consta en l'expedient cap comunicació del contractista relativa als subcontractes que 
haja de realitzar. Aquesta comunicació, l'ha d'exigir la Universitat, d'acord amb el que 
es preveu en l'article 115 de la Llei de Contractes i a l'objecte de comprovar el 
compliment dels límits establits en el dit article. 
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4.2 Fiscalització del convenis 

4.2.1 Convenis revisats 

Els expedients revisats han sigut els següents: 
 

Expedient Detall Import 

60932022-010000 Revisió estructura administrativa Ajuntament de Mutxamel 14.292 

60932003-011200 Millora qualitat de l'ensenyament 142.812 

60932013-011300 Parc científic 221.269 

60932016-011330 IRC 2000 Cenemes 153.511 

60932002-011900 Biblioteca virtual en llengües hispanes 320.856 

60932067-034600 Enquesta infraestructures locals província d'Alacant 111.884 

60932008-035100 Creació d'un portal d'Internet 97.977 

60932004-040700 Procés d'informatització cursos d'espanyol per Internet 191.585 

TOTAL (euros) 1.254.186 

Quadre 35 

 

Com a qüestió prèvia, cal assenyalar que els convenis que detallem a continuació no 
poden considerar-se convenis d'investigació, per les raons següents: 

a) L'expedient 60932016-011330 es refereix a un conveni de col.laboració amb la 
Fundació "Marcelino Botín", l'objecte del qual és la realització del projecte 
"Biblioteca Electrónica en Lengua Española". Es tracta d'un conveni d'una 
considerable importància econòmica, ja que la citada Fundació s'hi compromet a 
aportar en cinc anualitats un total de 841.417 euros (l'IVA inclusivament). 
L'anualitat prevista per a l'any 2001 s'eleva a 180.304 euros (comprés l'IVA). Per 
al llançament i desenvolupament del projecte, durant els primers cinc anys, 
existeix en el conveni una previsió de despeses de 4.267.186 euros, i per 
finançar-los es preveuen dos tipus d'ingressos: uns que es qualifiquen de 
garantits, per import de 3.005.061 euros, més un total d'1.262.125 euros en 
concepte d'altres aportacions d'empreses i fons europeus. Aquesta incertesa 
sobre la totalitat dels ingressos necessaris per a finançar el projecte, calia haver-
la aclarida abans d'iniciar-ne l'execució. En aquest sentit, hauria sigut útil 
d'emetre el corresponent informe economicofinancer que justifiqués la seua 
viabilitat. També hauria sigut convenient que hi hagués en l'expedient un 
informe jurídic sobre les clàusules del conveni. Pel que fa al citat conveni, no es 
troba en l'expedient informació sobre els tràmits previs a la firma per part del 
rector el 17 de març de 1999; en concret, no consta la intervenció del Consell 
Social, la qual era pertinent segons el que es disposa en l'article 30.1) de l'Estatut 
de la Universitat. 
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b) L'expedient 60932013-011300 fa referència a una sol.licitud d'ajuda que s'acull a 
la "Convocatòria de Parcs Científics i Tecnològics" publicada en el "BOE" de 
data 8 de desembre de 2000 (ordre de 5 de desembre de 2000). 

c) Quant a la referència 60932003-011200, que du per títol "Millora de la qualitat 
de l'ensenyament", podem assenyalar que engloba tota una línia d'actuació 
institucional, que ve recollida en els pressuposts de la Universitat. No es tracta, 
per tant, d'un contracte o conveni concret, sinó d'un conjunt d'actuacions que 
tendeixen a la realització d'un fi. 

En els apartats següents d'aquest informe, ens limitarem a estudiar els cinc expedients 
restants, ja que les tres referències que acabem d'enunciar no estan subjectes a la 
normativa sobre convenis d'investigació. 

4.2.2 Anàlisi de la revisió 

La revisió ha posat de manifest que els convenis han sigut tramitats conformement a la 
legislació aplicable; sense perjudici de les observacions que farem a continuació. 

- A l'hora de 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 aquesta concreció; raó per la qual es 
recomana l'existència d'uns criteris preestablits que guien la quantificació de la 
remuneració del personal que hi participa. 

- En la normativa aprovada pel Ple del Consell Social, aprovada en data 8 de 
febrer de 1994, per regular la gestió econòmica i administrativa de l'activitat 
investigadora no s'hi assigna a cap òrgan o funcionari l'exercici de les funcions 
de control intern, en relació als ingressos i les despeses derivats de la seua 
execució. Això no obstant, seria convenient d'establir el dit control, atesa la 
transcendència econòmica que comporta la gestió d'aquests contractes. 

- En els expedients examinats no s'acredita amb la suficient claredat, en el resum 
econòmic del projecte, que s'hi complirà amb la distribució del preu net de la 
investigació entre la Universitat, les despeses per a la realització del treball i el 
departament. Es recomana que el dit resum hi adapte la seua estructura i que es 
realitze el corresponent seguiment comptable per controlar-ne el compliment. 

- 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, hauria d'haver finalitzat l'activitat corresponent als 
convenis 60932016-011330, 60932067-034600 i 60932022-010000. Tanmateix, 
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no es troba en els expedients respectius l'informe econòmic d'execució del 
projecte, elaborat pel director de la investigació. 

Cal prestar una atenció particular als extrems següents: 

a) Que les despeses es consideren necessàries per a l'objectiu de la investigació. 

b) Que corresponguen a una gestió raonada. 

c) Que no ultrapassen 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 en l'afectació dels béns 
obtinguts. 

f) Liquidació dels contractes. 
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5. RECOMANACIONS 

A més de les recomanacions efectuades en el present informe, escau efectuar les altres 
que assenyalarem tot seguit. 

a) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions, proposades en 
informes d'exercicis anteriors. 

- Assignar a una unitat administrativa les funcions de fiscalització. 

- Millorar els procediments de comunicació entre els departaments 
implicats en la gestió econòmica. 

- Establir els instruments de control en la gestió del projecte de la 
Biblioteca "Miguel de Cervantes". 

b) Les següents recomanacions han sorgit a conseqüència de la fiscalització: 

- Incloure els comptes restringits en la comptabilitat, així com els 
especials, i efectuar les conciliacions bancàries que resulten necessàries i 
amb una periodicitat, si més no, mensual. 

- Reduir el nombre de comptes bancaris. 

 




