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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 que s'han aplicat en 
la fiscalització dels comptes de les universitats públiques valencianes corresponents a 
l'exercici de 2002. També s'hi detalla la legislació que, fonamentalment, s'ha pres en 
consideració en la revisió del principi de legalitat; sense perjudici de recollir en 
l'informe de fiscalització de cada universitat aquelles normes que afecten deforma 
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 2002 per: el balanç, el compte del resultat 
economicopatrimonial, l'estat de la liquidació del pressupost i la memòria. Aquests 
comptes, que s'adjunten íntegres com a annex juntament amb l'informe d'auditoria emés 
per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana (d'ara endavant, IGGV), foren 
aprovats pel Consell Social en data 11 d'abril de 2003 i presentats en aquesta 
Sindicatura de Comptes per la IGGV el 30 de juny de 2003, juntament amb el citat 
informe d'auditoria, que és el resultat del control financer que -d'acord amb l'article 64 
de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana- realitza la IGGV amb la 
col.laboració de les firmes d'auditoria contractades per aquesta. 

Al seu torn, la Sindicatura de Comptes efectua el control dels comptes de les 
universitats públiques valencianes, d'acord amb la LOU i amb la pròpia Llei de 
Sindicatura des Comptes. Resultat d'aquest control són els informes de fiscalització, 
bàsicament de regularitat. De fet, es produeix un doble control, en principi amb uns 
mateixos objectius, que cal racionalitzar a fi d'evitar duplicitats i ineficiències. A aqueix 
efecte, la fiscalització s'ha realitzat en coordinació amb la IGGV, establint unes línies 
d'actuació conjunta. Així mateix, i amb la finalitat de reduir els efectes negatius d'aquest 
doble control, s'ha fet una revisió limitada. Les proves practicades s'han realitzat d'acord 
amb aquest enfocament, amb els principis i les normes d'auditoria elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i 
amb les directrius tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes. 

Les àrees en què s'ha estructurat el treball de fiscalització, són les següents: 
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- Pressupost i comptabilitat, 

- inversions, 

- convenis i contractes d'investigació, 

- ingressos, 

- actius i passius financers, 

- balanç de situació i compte de resultats (els pagaments per a justificar 
inclusivament). 

Les àrees de tresoreria i extrapressupostaris i de taxes i d'altres ingressos, no les hem 
fiscalitzades, perquè són àrees analitzades en profunditat per les firmes d'auditoria 
contractades per la IGGV. L'exclusió en l'exercici de 2002 del capítol I de despeses, 
"Despeses de personal", es deu al fet que es fiscalitza de forma alternada en diversos 
exercicis. 

Igual com en exercicis anteriors, hem incidit en la contractació administrativa, en els 
convenis d'investigació i en el seguiment de les recomanacions recollides en els 
informes de fiscalització d'exercicis anteriors. 

Cal indicar que, per regla general, no hem assumit les conclusions de la IGGV. En el 
supòsit que s’havien assumit les conclusions obtingudes per la IGGV, s’hauria fet 
constar, una vegada verificat el treball realitzat per la IGGV, tal i com exigeixen les 
normes d’auditoria elaborades per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de 
Control Extern de l’Estat Espanyol. 

Per acabar, direm que no han sigut objecte de fiscalització els següents ens públics 
dependents o participats per la Universitat: 

 
 

Ens 
 

Forma jurídica 
 

% participació 

Col.legi Major Universitari Alacant Fundació 50,0% 

Corporació Alacantina del Cable S.A. 8,3% 

Relacions Internacionals UA S.A. 100,0% 

Taller d'Iimatge S.A. 100,0% 

Universia S.A. 1,5% 

Institut Universitari de Postgrau S.A. 16,0% 

Fundació Biblioteca Virtual Fundació 50,0% 

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 2002, 
d'acord amb la normativa que es detalla en la introducció del volum VII, que recull els 
informes de fiscalització de les universitats públiques valencianes. Així mateix, en la 
revisió s'han 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 
celebrat el 8 de febrer de 1994. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, 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) En el pressupost inicial figura un excés de finançament de 8.128.885 euros 
(vegeu l'apartat 3.1.1). 

b) L'estat de pressuposts tancats inclou drets pendents de cobrament per un import 
total de 2.169.653 euros, que han de ser anul.lats (vegeu l'apartat 3.1.5). 

c) No s'han recollit en el pressupost les variacions dels avançaments concedits a la 
Societat de Relacions Internacionals, S.A. i al Taller d'Imatge, S.A. (vegeu 
l'apartat 3.2.1). 

d) El romanent de tresoreria obtingut de la liquidació, ha inclòs en el seu càlcul 
drets que no poden considerar-se com a tals; segons que assenyalem en l'apartat 
3.1.5. 

e) La Universitat no reflecteix en el resultat pressupostari ni els crèdits gastats amb 
romanent de tresoreria, ni les desviacions positives i negatives de finançament. 

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

- El grau d'execució del pressupost de despeses es xifra en un 75,5%; aquest grau 
d'execució respon al baix nivell de realització del capítol VI, "Inversions reals". 
El grau de compliment ha sigut del 96,2%. (Vegeu l'apartat 3.1.3). 

- El grau d'execució del pressupost d'ingressos es xifra en un 92,7% i el de 
compliment, en un 93,5% (vegeu l'apartat 3.1.4). 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, s'han detectat a 
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) L'adquisició d'accions de l'Institut Universitari de Postgrau, per un total de 
480.809 euros, no ha sigut acordada pel Consell Social (vegeu l'apartat 3.1.3.3). 

b) Amb l'excepció d'un expedient de modificació pressupostària, tots els altres 
expedients van ser aprovats quan ja havia finalitzat l'exercici. A més a més, el 
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finançament dels suplements de crèdit no està suficientment justificat (vegeu 
l'apartat 3.1.2). 

Addicionalment, indiquem tot seguit uns altres 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 seua gestió ha sigut realitzada, per regla general, 
conformement a la normativa aplicable; sense perjudici de les observacions 
contingudes en els apartats 4.1 i 4.2. 

- La Universitat continua sense assignar a cap unitat administrativa les funcions de 
fiscalització (vegeu l'apartat 4.1.1). 
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3. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS 
COMPTES ANUALS 

3.1 Estat de la liquidació del pressupost 

Igual que en l'exercici anterior, en la liquidació del pressupost aprovada pel Consell 
Social 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. 

Finalment, hem d'indicar que la liquidació ha sigut aprovada i tramesa a la Conselleria 
de Cultura i Educació l'11 d'abril de 2003, d'acord amb el que s'estableix en l'article 15.5 
de la llei 12/2002, de 27 de desembre. 

3.1.1 Pressupost inicial 

El pressupost inicial per a 2002, fou aprovat pel Consell Social el 27 de maig de 2002, 
una vegada informat per la Conselleria de Cultura i Educació, d'acord amb l'article 15 
de la llei 10/2001, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 
l'exercici de 2002. 

El quadre 2002 mostra l'anàlisi comparativa entre el pressupost per a l'exercici de 2002 i 
el de l'exercici anterior. S'hi observa un augment del 24,4% respecte al de l'exercici 
anterior, en passar de 129.607.383 euros a 161.187.536 euros. 
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Pressupost inicial Variació pressupost 

Capítols 
2002 2001 02/01 

III Taxes i d'altres ingressos 20.003.953 17.501.472 2.502.481 14,3% 

IV Transferències corrents 86.354.251 77.587.165 8.767.086 11,3% 

V Ingressos patrimonials 721.215 528.891 192.324 36,4% 

VI Alienació inversions reals 0 0 0 - 

VII Transferències de capital 9.934.730 32.442.994 (22.508.264) (69,4%)

VIII Actius financers 30.056.733 0 30.056.733 - 

IX Passius financers 14.116.654 1.546.861 12.569.793 812,6% 

Total ingressos 161.187.536 129.607.383 31.580.153 24,4% 

I Despeses de personal 69.011.509 59.701.952 9.309.557 15,6% 

II Despeses de funcionament 21.222.665 21.167.520 55.145 0,3% 

III Despeses financeres 5.900.224 5.599.714 300.510 5,4% 

IV Transferències corrents 324.546 324.547 (1) - 

VI Inversions reals 62.552.928 41.900.112 20.652.816 49,3% 

VII Transferències de capital 1.935.259 613.032 1.322.227 215,7% 

VIII Actius financers 240.405 300.506 (60.101) (20,0%)

Total despeses 161.187.536 129.607.383 31.580.153 24,4% 

Quadre 2 
 

De l'anàlisi dels distints capítols que conformen el pressupost, en destaca el següent: 

- Les previsions d'ingressos per transferències de capital disminueixen en termes 
absoluts 22.508.264 euros, un 69,4% en termes relatius; això es deu 
principalment al fet que en el pressupost per a 2001 les transferències de capital 
foren dotades inadequadament. 

- En el capítol VIII d'ingressos, "Actius financers", es preveuen 30.056.733 euros, 
que, segon el que s'estableix en el mateix pressupost, corresponen al romanent 
de tresoreria de l'exercici anterior. Tanmateix, el romanent de tresoreria de 
l'exercici de 2001 va ser de 28.791.767 euros, entre els quals s'inclogueren drets 
per import de 6.863.919 euros que no haurien d'haver sigut considerats com a 
tals, perquè estaven inadequadament comptabilitzats. Això implica que el 
pressupost inicial compta amb un excés de finançament de 8.128.885 euros. 

- Els "Passius financers" augmenten un 812,6%, ja que en 2001 no es va preveure 
cap quantitat en concepte de finançament dels plans d'inversió, perquè es va 
incorporar en el capítol VII, tal i com hem comentat ja. 
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- Les "Inversions reals" creixen un 49,3%, a conseqüència d'un increment en el 
concepte 609, "Investigació universitària". 

- Les despeses per "Transferències de capital" augmenten un 215,7%, a 
conseqüència de les transferències que realitza la Universitat a la Societat de 
Relacions Internacionals, S.A. 

3.1.2 Modificacions pressupostàries 

El pressupost definitiu per a 2002 experimentà un creixement del 3,3%, respecte al 
pressupost inicial, a conseqüència de les modificacions pressupostàries, que s'elevaren a 
5.284.077 euros; tal i com es reflecteix en el quadre 3, en euros. 

 

 
Capítols 

Pressupost 
inicial 

 
Modificacions 

Pressupost 
definitiu 

Increment pres. 
defin./inicial 

III Taxes i d'altres ingressos 20.003.953 2.278.071 22.282.024 11,4% 

IV Transferències corrents 86.354.251 1.138.568 87.492.819 1,3% 

V Ingressos patrimonials 721.215 83 721.298 0,0% 

VI Alienació inversions reals 0 12.500 12.500 - 

VII Transferències de capital 9.934.730 1.854.855 11.789.585 18,7% 

VIII Actius financers 30.056.733 0 30.056.733 0,0% 

IX Passius financers 14.116.654 0 14.116.654 0,0% 

Total ingressos 161.187.536 5.284.077 166.471.613 3,3% 

I Despeses de personal 69.011.509 0 69.011.509 0,0% 

II Despeses funcionament 21.222.665 920.732 22.143.397 4,3% 

III Despesess financeres 5.900.224 217.835 6.118.059 3,7% 

IV Transferències corrents 324.546 60.101 384.647 18,5% 

VI Inversions reals 62.552.928 4.085.409 66.638.337 6,5% 

VII Transferències de capital 1.935.259 0 1.935.259 0,0% 

VIII Actius financers 240.405 0 240.405 0,0% 

Total despeses 161.187.536 5.284.077 166.471.613 3,3% 

Quadre 3 

 

El quadre 4 mostra el resum de les set modificacions pressupostàries que s'han realitzat, 
en euros. 
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Estat de despeses Estat d'ingressos Núm. 

mod. I II III IV V VI 

 

Total III IV V VI VII 

 

Total 

 

Descripció 

1    60.100   60.100 60.100     60.100 Suplem. crèdit 

2 1.512.994      1.512.994      0 Transf. crèdit 

2 (1.512.994)      (1.512.994)      0 Transf. crèdit 

3 920.732     920.732  920.732    920.732 Suplem. crèdit 

4  9.239    9.239      0 Transf. crèdit 

4  (9.239)    (9.239)      0 Transf. crèdit 

5  217.836    217.836  217.836    217.836 Suplem. crèdit 

6     3.976.650 3.976.650 2.217.971  83 12.500 1.746.096 3.976.650 Suplem. crèdit 

7     108.759 108.759     108.759 108.759 Suplem. crèdit 

Totals 920.732 217.836 60.100 0 4.085.409 5.284.077 2.278.071 1.138.568 83 12.500 1.854.855 5.284.077  

 TOTAL 5.284.077 TOTAL 5.284.077  

Quadre 4 

 

 

En l'anàlisi dels set expedients de modificació de crèdits, hem observat el següent: 

- En cap dels expedients de suplements de crèdit no se'n justifica de forma 
adequada el finançament. Això és especialment rellevant en el capítol III, "Taxes 
i d'altres ingressos", en què els drets reconeguts són inferiors a la previsió 
definitiva, quan les modificacions amb càrrec a majors ingressos exigeixen que 
aquests estiguen recaptats i que el seu import siga com a mínim igual a la 
previsió definitiva (vegeu l'apartat 3.1.4). 

- Sis dels set expedients de modificació de crèdits han sigut aprovats pel Consell 
Social juntament amb la liquidació del pressupost, quan ja ha finalitzat l'exercici; 
la qual cosa implica que en l'exercici es realitzen despeses sense crèdit suficient i 
adequat. 

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 ha sigut del 75,5% i el de compliment, del 96,2%. 
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Despeses 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pent. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
complim.

I Desps. de personal 69.011.509 66.301.321 65.637.401 663.920 96,1% 99,0%

II Desps. funcionament 22.143.397 22.143.397 22.128.993 14.404 100,0% 99,9%

III Desps. financeres 6.118.059 6.118.059 6.118.059 0 100,0% 100,0%

IV Transfers. corrents 384.647 360.576 360.576 0 93,7% 100,0%

VI Inversions reals 66.638.337 28.535.450 24.458.028 4.077.422 42,8% 85,7%

VII Transfers. capital 1.935.259 1.935.259 1.935.259 0 100,0% 100,0%

VIII Actius financers 240.405 240.405 240.405 0 100,0% 100,0%

Total 166.471.613 125.634.467 120.878.721 4.755.746 75,5% 96,2%

Quadre 5 

 

A continuació comentem els capítols que han sigut analitzats, d'acord amb l'abast de la 
revisió (apartat 1.2). 

3.1.3.1 Despeses financeres 

En el capítol III de despeses, "Despeses financeres", es van reconéixer en l'exercici de 
2002 obligacions i pagaments per import de 6.118.059 euros, el detall dels quals es 
mostra en el quadre 6, en euros. 
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 Pressupost 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Despeses financeres:    

Despeses financeres deute públic 5.587.698 5.587.698 5.587.698 

Interessos de préstecs 527.580 527.580 527.580 

Total interessos 6.115.278 6.115.278 6.115.278 

D'altres despeses financeres 2.781 2.781 2.781 

Total capítol III 6.118.059 6.118.059 6.118.059 

Quadre 6 

 

El capítol III de despeses recull, sobretot, les despeses pels interessos ocasionats pel 
deute que la Universitat ha anat assumint al llarg dels últims anys, per fer front als plans 
d'inversió; tal i com ja hem destacat en informes anteriors. Aquests interessos, els paga 
la Generalitat Valenciana, la qual aporta la quantitat corresponent (5.587.698 euros l'any 
2002) per mitjà de transferències corrents (vegeu l'apartat 3.1.4.1). Els interessos del 
compte de crèdit associat al Pla d'Inversions (vegeu l'apartat 3.1.4.3), s'eleven a 527.580 
euros. 

3.1.3.2 Inversions reals 

El capítol VI, "Inversions reals", és el segon en importància en el pressupost de 
despeses de la Universitat. Les previsions definitives ascendiren a 66.638.337 euros; 
tanmateix, solament s'hi van reconéixer obligacions per 28.535.450 euros, que donen un 
grau d'execució del 42,8%. Els pagaments líquids han ascendit a 24.458.028 euros, de 
manera que el grau de compliment ha sigut del 85,7%. El baix grau d'execució s'explica 
-segons fonts de la Universitat- pel retard a l'hora d'aprovar els estudis i projectes que 
precedeixen l'execució pròpiament dita, de les obres relacionades amb els plans 
d'inversió. 

 
 

Articles 
Previsions 
definitives 

Obligs. 
recon. 

Pagaments
líquids 

Obligs. 
pendents 

Grau 
execució 

Grau 
complim.

Investigació 45.046.669 22.477.303 21.640.869 836.434 49,9% 96,3%

Invers. associades a funcionam. 21.591.668 6.058.147 2.817.159 3.240.988 28,1% 46,5%

Total capítol VI 66.638.337 28.535.450 24.458.028 4.077.422 42,8% 85,7%

Quadre 7 

 

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

La composició i evolució de les obligacions reconegudes en aquest article 62, es 
mostren a continuació, en euros. 

 
 

Concepte 2002 2001 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Construcció i equips centres 4.722.945 11.013.306 (6.290.361) (57,1%) 

Inversió pròpia 252.421 787.228 (534.807) (67,9%) 

Infraestructura docent 1.082.781 337.078 745.703 221,2% 

Total 6.058.147 12.137.612 (6.079.465) (50,1%) 

Quadre 8 
 

El concepte "Construcció i equips centres" correspon a l'execució de les inversions 
relacionades amb el II Pla d'Inversions, que comprén els acords següents, en euros: 

 
Acords Import 

Resolució de la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació de 28 de 
setembre de 2000, per mitjà de la qual s'autoritza la programació de 3.086.197 euros a 
càrrec del II Pla d'Inversions. 

3.086.197

Acord del Consell de la Generalitat Valenciana de primer de juny de 1999, per mitjà 
del qual s'aprova el primer avançament del II Pla d'Inversions 

24.040.484

Acord del Consell de la Generalitat Valenciana de 22 de desembre de 2000, per mitjà 
del qual s'aprova el segon avançament del II Pla d'Inversions 

19.232.387

Per acord del Consell de la Generalitat Valenciana de 26 de juliol de 2001 s'aprova el 
tercer avançament del II Pla d'Inversions 

19.592.995

Total II Pla d'Inversions 65.952.063

Quadre 9 

 

L'estat d'execució i autorització de les inversions relacionades amb aquests acords, es 
mostra en el quadre següent, en euros. 
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Anualitat 

1999 2000 2001 2002 2003 
Total Inversió 

realitzada 

27.126.683     27.126.683 27.126.435

 17.736.985    17.736.986 17.736.985

  0   0 0

   14.116.654  14.116.654 4.722.945

    6.971.740 6.971.740 0

27.126.683 17.736.985 0 14.116.654 6.971.740 65.952.063 49.586.365
 

Autorització disposicions pòlissa de crèdit 

1999 2000 2001 2002 2003 
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 

    1.927.142 2.795.803 4.722.945 

24.040.484 8.553.791 10.375.560 3.820.727 2.795.803 49.586.365 

Quadre 10 

 

L'anualitat per a l'exercici de 2002 ha sigut reprogramada mitjançant una resolució de 
13 de maig de 2002 de la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris, i comprén el 
que no s'ha executat del segon avançament i la primera anualitat del tercer avançament; 
la programació específica es reflecteix en el quadre 11, en euros. 

 
Projecte Anualitat 2002 

Obres de reforma, ampliació i millora 7.000.725 

Ampliació campus 1.406.314 

Equipaments 5.709.615 

Total 14.116.654 

Quadre 11 

 

3.1.3.3 Actius financers 

El capítol VIII, "Actius financers" té obligacions reconegudes per 240.405 euros, i no 
n'hi ha quantitats pendents de pagament a 31 de desembre de 2002. Aquest saldo 
correspon a l'adquisició d'accions de l'Institut Universitari de Postgrau. Durant l'any 
2001 hom adquirí el 50% de les accions, i durant l'exercici de 2002 s'ha adquirit l'altre 
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50%; això significa un total de participació en aquest nou institut de 480.809 euros. No 
hi ha constatació que aquestes aportacions hagen sigut aprovades pel Consell Social. 

3.1.4 Execució de l'estat d'ingressos 

El pressupost definitiu d'ingressos s'eleva a 166.471.613 euros i els drets reconeguts, a 
126.440.513 euros. En el quadre 12 es mostra, en euros, l'execució del pressupost 
d'ingressos de l'exercici de 2002. El grau d'execució ha sigut del 92,7% i el de 
compliment del 93,5%, sense considerar el romanent de tresoreria. 

 

 
 

Ingressos 
Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Ingressos 
líquids 

Drets 
pents. cobr. 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

III Taxes i d'altres ingressos 22.282.024 20.877.072 20.249.477 627.595 93,7% 97,0%

IV Transferències corrents 87.492.819 88.446.980 80.857.947 7.589.033 101,1% 91,4%

V Ingressos patrimonials 721.298 793.278 786.582 6.696 110,0% 99,2%

VI Alienació inversions reals 12.500 12.500 12.500 0 100,0% 100,0%

VII Transferències de capital 11.789.585 11.789.585 11.789.585 0 100,0% 100,0%

VIII Actius financers 0 181.506 181.506 0 - 100,0%

IX Pasisius financers 14.116.654 4.339.592 4.339.592 0 30,7% 100,0%

Exercici corrent 136.414.880 126.440.513 118.217.189 8.223.324 92,7% 93,5%

Romanent de tresoreria 30.056.733  

Total 166.471.613  

Quadre 12 

 

 

A continuació comentem els capítols que han sigut analitzats, d'acord amb l'abast de la 
revisió (apartat 1.2). 
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3.1.4.1 Transferències corrents 

Tal i com es mostra en el quadre 13, els drets reconeguts, que van ser de 88.446.980 
euros, experimentaren un creixement del 18,4% en relació a l'exercici anterior. El grau 
d'execució va ser del 101,1% i el de compliment, del 91,4%. 

 
2002 2001 

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Fluctuació 

02/01 

De la Generalitat Valenciana 88.392.888 99,9% 74.663.349 99,9% 18,4% 

D'altres 54.092 0,1% 64.579 0,1% (16,2%) 

Total 88.446.980 100,0% 74.727.928 100,0% 18,4% 

Quadre 13 

 

Durant l'any 2002, la gran majoria de les subvencions corrents que rep la Universitat 
provenen de la Generalitat Valenciana; la composició d'aquest concepte es mostra en el 
quadre 14, en euros. 

 
 Import 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts 61.657.610 

- Suplement despesa corrent 16.113.191 

- Subvenció addicional objectius 2002 3.999.777 

- Subvenció addicional objectius 2000 82.644 

Total subvenció global 81.853.222 

- Transferència corrent per a interessos d'obligacions i bons 5.587.698 

- Conveni equilibri pressupostari anualitat 2002 887.365 

- D'altres subvencions corrents 64.603 

Total d'altres transfrerències corrents 6.539.666 

Total transferències corrents de la G.V. 88.392.888 

Quadre 14 

 

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, d'acord amb el qual les universitats 
reben una quantitat inicial prevista en la llei de pressuposts, més uns ajusts 
posteriors. 
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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 l'endeutament de les universitats, així com la promoció i 
estabilitat del professorat universitari. 

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 2002 aquests interessos pujaren a 
5.587.698 euros. 

La Generalitat Valenciana, a 31 de desembre de 2002, no havia reconegut obligacions 
per import de 6.533.027 euros, corresponents al pendent de cobrament de la subvenció 
global. En aquest sentit, cal tenir en compte que, d'acord amb els principis comptables 
públics, la Universitat ha de reconéixer els drets per transferències quan en perceba el 
cobrament, o quan li siga notificat el reconeixement de l'obligació per l'ens que 
concedeix la transferència. 

El quadre 15 recull, en euros, el calendari comparatiu de cobraments de les 
transferències corrents rebudes de la Generalitat Valenciana corresponents a la 
subvenció global lligada al pla plurianual de finançament dels exercicis de 2000, 2001 i 
2002. 

 
 2000 2001 2002 

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

Exercici corrent:       

1r. trimestre 14.243.987 22,9% 14.656.083 21,6% 18.619.902 22,8%

2n. trimestre 14.243.987 22,9% 14.656.083 21,6% 20.169.354 24,6%

3r. trimestre 14.243.987 22,9% 14.656.089 21,6% 18.938.253 23,1%

4t. trimestre 15.722.476 25,3% 16.633.821 24,5% 17.424.045 21,3%

Total exercici corrent 58.454.437 94,0% 60.602.076 89,3% 75.151.554 91,8%

Exercici següent:       

1r. trimestre 3.726.005 6,0% 3.445.368 5,1% 168.641 0,2%

2n. trimestre  0,0% 3.788.221 5,6% 4.041.420 4,9%

Pendent de cobrament  0,0%  0,0% 2.491.607 3,1%

Total exercici següent 3.726.005 6,0% 7.233.589 10,7% 6.701.668 8,2%

Total 62.180.442 100,0% 67.835.665 100,0% 81.853.222 100,0%

Quadre 15 
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3.1.4.2 Transferències de capital 

En el capítol VII, "Transferències de capital", s'han reconegut i cobrat drets per 
11.789.585 euros, que donen un grau d'execució i de compliment del 100,0%. 

L'evolució dels drets reconeguts per transferències de capital durant els exercicis de 
2001 i 2002, es mostra en el quadre següent, en euros. 

 
2002 2001 

Concepte Import % s/total Import % s/total Variació 02/01

De la Generalitat Valenciana 3.188.228 27,0% 3.904.770 27,2% (18,4%)

De l'Administració central 3.498.172 29,7% 7.288.534 50,8% (52,0%)

D'altres 5.103.185 43,3% 3.148.341 22,0% 62,1%

Total 11.789.585 100,0% 14.341.645 100,0% (17,8%)

Quadre 16 

 

a) Transferències de l'Administració de l'Estat 

Els drets reconeguts en aquest concepte pressupostari responen principalment a 
transferències obtingudes per raó de l'activitat investigadora. 

S'ha produït una disminució significativa dels drets reconeguts per aquest concepte, a 
causa que en l'exercici anterior es va reconéixer la totalitat de la subvenció de FEDER 
que havia de rebre la Universitat durant el període 2000-2002 (vegeu l'informe de 
l'exercici anterior). 

b) Transferències de la Generalitat Valenciana 

En el quadre 17 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 921.863 

FEDER Generalitat Valenciana 2.248.335 

Transferències d'altres comunitats autònomes 18.030 

Total 3.188.228 

Quadre 17 
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Quant als "FEDER Generalitat Valenciana", els 2.248.335 euros corresponen a la 
segona aportació del Pla de Desenvolupament Regional de la Generalitat Valenciana 
2000-2006. Aquests drets han sigut cobrats en la seua totalitat al llarg de l'exercici. 

En "Transferències de capital d'altres" es recullen, entre altres, els ingressos derivats 
dels convenis subscrits per la Universitat i el Banco de Santander per a finançar el 
projecte per a crear la Biblioteca Miguel de Cervantes. 

3.1.4.3 Passius financers 

En el capítol IX, "Passius financers", s'han reconegut i cobrat drets per 4.339.592 euros, 
corresponents al crèdit disposat d'una pòlissa de crèdit oberta a nom de la Universitat 
d'Alacant el 14 de juny de 2001. Les condicions de la pòlissa es van modificar per 
resolució de la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris de 7 de març de 2002, i 
són les següents: 

- Límit: 30.000.000 d'euros. 

- Finalitat: Finançament d'inversions en infraestructura corresponents al II Pla 
d'Inversions (vegeu l'apartat 3.1.3.2). 

- Remuneració saldos creditors: EURIBOR a 90 dies, menys 0,035%. 

- Tipus d'interés de demora i excedits del compte de crèdit: Tipus vigent 1%. 

- Venciment: Fins al 31 de desembre de 2004. 

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

 
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Situació en 2002 Segons ctes. 

2001 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

16.888.786 (15.364) 16.873.422 12.363.787 4.509.635 
 

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 

Situació en 2002 Segons ctes. 

2001 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

2.641.195 0 2.641.195 2.641.195 0 

Quadre 18 



Universitat d'Alacant. Exercici de 2002 

- 123 - 

 

Dels 16.888.786 euros pendents de cobrament a l'inici de l'exercici, se n'anul.len 15.364 
euros i se'n comptabilitzen cobraments per import de 12.363.787 euros, dels quals hem 
analitzat els recollits en el quadre següent: 

 
 Import 

Transferències de la Generalitat Valenciana 9.317.802 

Fons FEDER Administració de l'Estat 2.436.759 

Total 11.754.561 

Quadre 19 

 

Quant als fons FEDER de l'Administració de l'Estat, en l'exercici de 2001 -i tal com 
s'assenyala en l'informe de fiscalització d'aquesta Sindicatura de Comptes d'aqueix 
exercici-, se'n van reconéixer incorrectament 4.694.265 euros, que corresponen a la 
totalitat de les ajudes que el Ministeri d'Educació Cultura i Esport concedeix a la 
Universitat, a mesura que aquesta va certificant la realització efectiva d'inversions 
relacionades amb l'equipament científic. 

Durant l'exercici de 2002 s'han cobrat fons per aquest concepte per import d'1.176.790 
euros; la resta de cobraments, fins als 2.436.759 euros que es reflecteixen en el quadre 
19, no responen a aquesta línia d'ajudes, "Equipament científic", sinó a una altra de 
distinta relacionada amb projectes d'investigació científica; per tant, la diferència entre 
un import i l'altre, 1.259.969 euros, calia haver-la reconeguda com a drets en el 
pressupost corrent. 

No hi ha constatació que hom vaja a cobrar tots aquests fons, ja que el seu cobrament 
està vinculat a l'execució de les inversions, les quals, a la data de redacció d'aquest 
informe, no estan executades al 100%; segons fonts de la Universitat, el termini acaba el 
31 de desembre de 2003. 

Del pendent de cobrament a 31 de desembre de 2002, en corresponen 2.169.653 euros a 
fons FEDER de la Generalitat Valenciana que foren comptabilitzats inadequadament en 
l'exercici de 2001, sense que n'existisca cap suport documental; de manera que el 
pendent de cobrament està sobrevalorat en aqueixa quantitat (vegeu l'informe de 
l'exercici anterior). 

A 31 de gener de 2002 les obligacions d'exercicis tancats ascendien a 2.641.195 euros, 
que han sigut pagats en la seua totalitat. 

3.1.6 Resultat pressupostari i romanent de tresoreria 

El saldo pressupostari de l'exercici de 2002 es mostra en el quadre següent, en euros. 
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Conceptes 
Drets 

reconeguts 
Obligacions 
reconegudes 

 
Imports 

Operacions no financeres 121.919.415 125.394.062 (3.474.647) 

Operacions amb actius financers 181.506 240.405 (58.899) 

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 122.100.921 125.634.467 (3.533.546) 

II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS 4.339.592  4.339.592 

III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 806.046 

Quadre 20 

 

La Universitat no reflecteix, en el seu resultat pressupostari, ni els crèdits gastats amb 
romanent de tresoreria ni les desviacions positives i negatives de finançament, tal i com 
exigeix el PGCP; de manera que realment els comptes anuals no reflecteixen el dèficit o 
superàvit de l'exercici, que resulta ser una magnitud significativa que cal presentar. 

El romanent de tresoreria es reflecteix en el quadre 21. 

 
Concepte Import 

(+) I.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 17.328.488 

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 8.223.324 

(+) Deutors de pressuposts d'exercicis tancats 4.509.636 

(+) D'operacions no pressupostàries 4.595.528 

Per a deduir: provisions per a insolvències  

(-) II.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 10.215.119 

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 4.755.746 

(+) Creditors de pressuposts d'exercicis tancats 0 

(+) D'operacions no pressupostàries 5.459.373 

(+) III.- FONS LÍQUIDS 22.105.225 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I-II+III) 29.218.594 

I.-ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT  

II.-ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT  

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I+II) 29.218.594 

Quadre 21 

 

De l'estat de romanent de tresoreria, que forma part dels comptes retuts per la 
Universitat, en destaquem el següent: 
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- No s'hi tenen en compte els cobraments pendents d'aplicació, que en l'exercici de 
2002 ascendiren a 236.168 euros. Tampoc no s'hi consideren els drets de dubtós 
cobrament. 

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

- S'hi inclouen 2.169.653 euros de drets que han de ser anul.lats de pressuposts 
tancats (vegeu l'apartat 3.1.5). 

3.2 Balanç i compte de resultats 

En el quadre 22 es mostra, en euros, el balanç de situació a 31 de desembre de 2002 de 
la Universitat. 

 
BALANÇ EXERCICI 2002 

ACTIU 2002 PASSIU 2002 

A) Immobilitzat 166.370.828 A) Fons propis 81.530.422
II.- Immobilitzacions immaterials 272.378 I.- Patrimoni 84.131.291
          Aplicacions informàtiques 1.166.983         Patrimoni 84.131.291
          Amortitzacions (894.605)     
   IV.- Resultats de l'exercici (2.600.869)
III.- Immobilitzacions materials 163.756.174     
           Terrenys i construccions 158.952.983 D) Creditors a llarg termini 110.466.414
           Instal.lacions tècniques 1.876.027     
           Utillatge i mobiliari 22.513.389 I.- Emissions i obligs. i d'altres   
           D'altre immobilitzat 50.536.739 valors negociables 87.806.271
           Amortitzacions (70.122.964)          Obligacions i bons 87.806.271
V.- Inversions financeres permanents 2.342.276 II.- D'altres deutes a llarg termini 22.660.143
           Cartera de valors a llarg termini 2.342.276           Deutes amb entitats de crèdit 18.108.220
           Compromís financ. reembors. obligs.            D'altres deutes 1.546.862
             Deutes en moneda estrangera 3.005.061
B) Desps. per a distrib. en diversos exers. 2.084.160     
   E) Creditors a curt termini 15.895.495
   III.- Creditors 15.895.495
C) Actiu circulant 39.437.343            Creditors pressupostaris 4.755.746
              Creditors no pressupostaris 787.972
II.- Deutors 17.328.487            Administracions públiques 4.671.401
          Deutors pressupostaris 12.732.959            D'altres creditors 5.647.424
          Deutors no pressupostaris 4.595.528            Fiances i dipòsits rebuts a c. t. 32.952
III.- Inversions financeres temporals 3.631     
            Fiances i dipòsits constituïts a c. t. 3.631     
IV.- Tresoreria 22.105.225     

Total Actiu 207.892.331 Total Passiu 207.892.331

Quadre 22 
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En relació al balanç i al compte de resultats, interessa destacar: 

a) Deutors 

L'import total de "Deutors no pressupostaris" s'eleva a 4.595.528 euros; dins d'aquest 
epígraf es recull -entre altres- el compte "D'altres avançaments i préstecs concedits", 
que presenta a 31 de desembre de 2002 un saldo de 4.442.460 euros. En aquest compte 
es recullen els fons de caixa fixa i els avançaments concedits a la Societat de Relacions 
Internacionals, S.A. i al Taller d'Imatge, S.A., d'acord amb el detall següent: 

 
 Import 

Caixa Central 900.000 

Pagaments específics 210.304 

Tribunals oposicions 126.111 

Tribunals tesis 24.040 

Total fons de caixa fixa 1.260.455 

Societat de Relacions Internacionals, S.A. 3.001.701 

Taller d'Imatge Universitat d'Alacant 180.304 

Total avançaments 3.182.005 

Total 4.442.460 

Quadre 23 

 

La Universitat té constituïts uns fons de caixa fixa per valor d'1.260.455 euros, tal i com 
es desprén del quadre 23. La denominada Caixa Central administra els 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. 
Existeixen despeses pendents de justificar per import de 127.640 euros. 

El saldo de 3.001.701 euros a nom de Societat de Relacions Internacionals, S.A., recull, 
d'una banda, els avançaments fet per la Universitat a aquesta societat en relació amb la 
posada en marxa del projecte 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, subscrit per la Universitat i el BSCH per a finançar aquest projecte, d'acord amb 
els convenis subscrits s a aqueix efecte. 

La mateixa naturalesa té l'avançament concedit al Taller d'Imatge per 180.304 euros. 

Igual com en l'exercici anterior, hem d'assenyalar el següent: 
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1.- No hi ha constatació dels acords sobre els avançaments concedits a la Societat de 
Relacions Internacionals, S.A., i al Taller d'Imatge, S.A. 

2.- Els avançaments i les devolucions realitzades durant el present exercici, no els 
han recollits en el pressupost; quan per raó de la seua naturalesa calia haver-los-
hi reflectits. 

 D'altra banda, en el capítol VII, "Transferències de capital", figuren pagaments 
efectuats a la Societat de Relacions Internacionals, S.A., per un import 
d'1.935.259 euros. 

b) Creditors 

El saldo de creditors no pressupostaris s'eleva a 787.972 euros i respon a les 
disposicions del crèdit subscrit amb el BSCH. En relació a aquest crèdit destaca: 

- No hi ha constatació que aquesta operació de crèdit, concedida per un import 
màxim de 2.404.048 euros, haja sigut autoritzada per la Generalitat Valenciana. 

- Durant l'exercici de 2002 s'ha amortitzat una part del crèdit disposat en exercicis 
anteriors, i aquestes aportacions haurien d'haver sigut comptabilitzades en el 
pressupost de la Universitat. 
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El compte de pèrdues i beneficis de l'exercici de 2002 es mostra a continuació, en euros: 
 

COMPTE DE RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL DE L'EXERCICI DE 2002  

DEURE Import HAVER Import 

A) Despeses 125.025.951 B) Ingressos 122.425.082

3. Despeses de funcionament 122.714.752 1. Vendes i prestacions de serveis 20.855.997

Despeses de personal 73.013.124 Prestacions de serveis 20.855.997

Dotacions per a amortitzacions immobilitzat 13.672.017   

D'altres despeses de gestió 29.354.445 3. Ingressos de gestió ordinària 48.351

Despeses financeres i assimilables 6.675.166 Ingressos tributaris 48.351

4. Transferències i subvencions 2.295.835 4. D'altres ingressos de gestió tributària 1.242.019

Transferències corrents 360.576 Reintegraments 16.993

Transferències de capital 1.935.259 D'altres ingressos de gestió 747.127

  D'altres interessos i ingressos assimilats 477.899

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 15.364   

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 15.364 5. Transferències i subvencions 100.276.964

  Transferències corrents 88.446.979

  Transferències de capital 11.789.585

  Subvencions de capital 40.400

  6. Beneficis i ingressos extraordinaris 1.751

  Beneficis procedents de l'immobilitzat 1.751

ESTALVI - ESTALVI NEGATIU 2.600.869

Quadre 24 
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La conciliació entre el resultat patrimonial i el resultat pressupostari, es mostra a 
continuació, en euros. 

 
CONCILIACIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AMB L'ECONOMICOPATRIMONIAL 

  RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (2.600.869)

  RESULTAT PRESSUPOSTARI 806.046

  DIFERÈNCIA (3.406.915)

  CONCILIACIÓ   

  A)  FACTORS POSITIUS 20.199.292

  DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS 14.310.269

  Addicions de l'immobilitzat material 13.991.279

  Addicions de l'immobilitzat immaterial 219.691

  Addicions de l'immobilitzat financer 99.299

  INGRESSOS ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTARIS 5.889.023

  Taxes periodificació 2001 5.887.272

  Ingressos i beneficis d'altres exercicis 1.751

  B)  FACTORS NEGATIUS 23.606.206

  INGRESSOS PRESSUPOSTARIS NO ECONOMICOPATRIMONIALS 9.750.848

  Capítol 9 4.339.592

  Periodificació taxes 5.411.256

  DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES 13.855.358

  Dotació amortització de l'immobilitzat 13.672.016

  Despeses emissió deute 167.978

  Anul.lació drets reconeguts exercicis anteriors 15.364

  DIFERÈNCIA  ( A - B ) (3.406.914)

Quadre 25 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DELS CONVENIS 
D'INVESTIGACIÓ 

El quadre 26 mostra, segons la informació facilitada, el detall dels expedients de 
contractació vigents durant l'exercici, desglossats per tipus de contractes i modalitats 
d'adjudicació. També s'hi recull l'abast de la revisió realitzada. 

 
Total Revisats Tipus de contractes i de 

licitació  
Euros 

Nombre 
expedients 

 
Euros 

Nombre 
expedients 

     

Concurs 2.516.097 86,6% 5 41,7% 2.044.356 81,3% 3 60,0%

Proc. negociat 390.816 13,4% 7 58,3% 121.000 31,0% 1 14,3%OBRES 

Total 2.906.913 100,0% 12 100,0% 2.165.356 74,5% 4 33,3%
    

Concurs 4.312.283 75,1% 13 22,4% 2.658.827 61,7% 2 15,4%

Proc. negociat 1.432.847 24,9% 45 77,6% 169.589 11,8% 2 4,4%SUBMINISTR. 

Total 5.745.130 100,0% 58 100,0% 2.828.416 49,2% 4 6,9%
    

Concurs 7.143.758 91,9% 4 16,7% 7.143.758 100,0% 4 100,0%

Proc. negociat 626.465 8,1% 20 83,3% 349.209 55,7% 2 10,0%
D'ALTRES 

CONTRACTES 

Total 7.770.223 100,0% 24 100,0% 7.492.967 96,4% 6 25,0%

TOTAL GENERAL 16.422.266 100,0% 94 100,0% 12.486.739 76,0% 14 14,9%

Quadre 26 

 

4.1 Fiscalització dels contractes 

Els contractes examinats han sigut els següents: 
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Tipus de contracte i licitació 
 

Expt. 
 

Detall 
Import 

adjudicació

Concurs O/07/02 Reforma en aules de l'Aulari I fases I i II 968.027

Concurs O/10/02 Ampliació i reforma de l'Escola Universitària 505.929

Concurs O/12/02 Reforma de Paraninf 570.400

OBRES 

P. negociat O/08/02 Construc. mur exterior de tancament (z. esport) 121.000

Total 2.165.356

P. negociat S/03/02 Complement. S/21/99 Mobiliari per a laboratori 85.171

Concurs S/26/02 Publics. periòdiques espanyoles i estrangeres 1.045.795

P. negociat S/28/02 Bases de dades XML NATIVA 84.418

SUBMINISTRS. 

Concurs S/35/02 Equipament de laboratoris i d'investigació 1.613.032

Total 2.828.416

Concurs A/01/02 Pròrroga A/18/00 servei de neteja 3.308.235

Concurs A/03/02 Servei de vigilància en la U.A. 1.319.022

P. negociat A/13/02 Serveis de consergeria 112.160

Concurs A/25/02 Pròrroga A/19/97 servei de manteniment 2.080.898

P. negociat A/29/02 Manteniment general d'equipament informàtic 237.049

D'ALTRES 
CONTRACTES 

Concurs A/31/02 Pròrroga A/20/97 servei mantenim. zones verdes 435.603

Total 7.492.967

Quadre 27 

 

Els expedients revisats han sigut tramitats conformement al text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (LCAP); sense perjudici d'aquells aspectes 
susceptibles de major atenció i de millora que comentem en els apartats següents. 

4.1.1 Actuacions administratives prèvies 

Existeix l'ordre d'inici en tots els expedients, subscrita pel rector, o per un vicerector per 
delegació de signatura. També el mateix rector o vicerector aprova l'expedient, la 
despesa i els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives. No obstant 
això, cal assenyalar que la majoria de les resolucions que són subscrites per delegació 
de firma, no expressen l'acte per mitjà del qual es va autoritzar a fer ús de la dita 
delegació, ni la data en què es va atorgar aqueixa facultat. 

No consta l'existència d'informe fiscal en els expedients examinats. 

Sol haver algun informe o proposta, previ a l'ordre d'inici, que ve a justificar la 
necessitat de la contractació; malgrat que en algun cas sembla que la finalitat més 
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immediata és de proposar que el procediment es tramite d'urgència, o com a negociat 
sense publicitat. 

4.1.2 Òrgan de contractació: competència 

Actua com a tal el rector, directament o per delegació; de manera que es compleixen les 
previsions dels Estatuts de la Universitat en aqueix sentit. 

4.1.3 Forma de selecció del contractista 

Dels expedients examinats, n'hi ha nou que han sigut objecte de concurs (O/07/02, 
O/10/02, O/12/02, S/26/02, S/35/02 i A/03/02), i en opinió nostra el procediment elegit 
ha sigut el correcte. Els expedients A/01/02, A/25/02 i A/31/02 deriven de procediments 
que es van incoar en exercicis anteriors. La resta són expedients que han sigut objecte 
de procediment negociat sense publicitat. D'aquests, el O/08/02, el S/03/02, el S/28/02 i 
el A/29/02 són expedients iniciats en 2002. El A/13/02 s'inicia en 2002 i es prorroga tres 
vegades en el mateix any. 

Dels expedients iniciats en 2002, el O/08/02 es tramita per procediment negociat sense 
publicitat, perquè s'entén que hi havia una imperiosa urgència, resultant 
d'esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació i no imputables a aquest 
(art. 210.c LCAP); imprevisió que nosaltres no apreciem, ja que la necessitat de 
realitzar el tancament de les instal.lacions esportives no es va presentar de sobte, tal i 
com es desprén de la mateixa justificació del procediment emprat. En el S/28/02 
s'utilitza el mateix procediment, basant-se en l'article 182.c), que al.ludeix a raons 
d'especificitat tècnica. Malgrat que hi ha un informe que assenyala que la base de dades 
que hom pretén adquirir, solament la comercialitza una empresa, que és l'única que hi 
dóna suport tècnic, és molt recomanable que els informes d'exclusivitat d'un producte o 
servei, els emeta o ratifique algun òrgan o unitat independent de l'Administració 
contractant; i a pesar de tot, sempre es pot acudir a un procediment basat en els principis 
de publicitat i concurrència, que és la regla general i bàsica. 

Els tres expedients que deriven d'uns altres iniciats abans de 2002, es refereixen a 
pròrrogues de contractes de serveis. Cal advertir que els preus pels quals s'adjudiquen 
les pròrrogues, no són els dels contractes inicials, ja que s'hi apliquen successives 
revisions que no trobem que estiguessen considerades en els plecs o en el contracte 
original. És més, en l'expedient A/31/02 s'expressa, en el contracte, que el plec de bases 
establia que no hi hauria revisions de preus. 

Comentari especial mereix el contracte A/13/02, amb un pressupost pràcticament al 
límit de la quantia que hauria obligat a celebrar un concurs públic. El contracte es pacta 
amb una vigència de dos mesos, però és prorrogat tres vegades al llarg de l'exercici de 
2002, en cada cas per dos mesos addicionals, i s'hi assenyala que això es fa a l'empara 
de l'article 198 de la LCAP. Aquest precepte no permet que les pròrrogues, ni de forma 
aïllada ni conjuntament, puguen ser concertades per un termini superior al fixat 
originàriament. En l'expedient que examinem, es supera amb escreix el termini màxim 
previst, que solament podia ser de dos mesos després del contracte inicial, i no consta 
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que mentrestant s'iniciés cap procediment nou per a licitar el servei per mitjà de 
concurs. A més a més és obvi que amb les pròrrogues es supera àmpliament el 
pressupost que -segons l'article 210.h) de la LCAP- hauria obligat a suscitar publicitat i 
concurrència. 

Dels sis expedients examinats que han sigut adjudicats per concurs, en els contractes 
d'obres el factor preu apareix ponderat amb un vint per cent de la valoració total, i en el 
S/35/02, amb el trenta per cent. En tots, la valoració de l'oferta econòmica fa que es 
done prioritat als licitadors que s'aproximen a la mitjana de les proposicions, cosa que 
indubtablement perjudica les ofertes més baixes i els propis interessos de la Universitat. 
En alguns casos s'inclou com a criteri a valorar el de l'experiència, encara que pot 
aparéixer amb distintes denominacions. Així, s'hi té en compte el currículum dels 
professionals que han d'intervenir en les obres, l'experiència en centres similars o en la 
realització d'obres anàlogues i d'altres. Cal advertir que l'experiència és un factor que no 
port ser admés com a criteri de valoració, sinó com un requisit per a l'admissió a la 
licitació, d'acord amb la normativa i la jurisprudència europees. 

No es poden fer observacions en relació a la publicitat. Apareixen publicades les 
adjudicacions i -quan escau- la licitació dels contractes. 

En tots els expedients, fins i tot en els tramitats pel procediment negociat sense 
publicitat (en que no en resulta preceptiva l'existència), hi ha una mesa de contractació, 
que està prevista en el plec de clàusules administratives. En el dit plec figura la 
composició, mitjançant la citació dels càrrecs que componen la mesa, i posteriorment 
l'òrgan de contractació efectua la designació de les persones concretes que exerceixen 
tals càrrecs. En cap dels procediments negociats s'observa que la mesa ni cap dels seus 
membres haja entaulat cap negociació amb els licitadors, i s'ha admés de pla l'oferta 
d'aquests. 

La fase d'adjudicació s'efectua per mitjà d'una proposta prèvia de la mesa de 
contractació, precedida -si escau- dels corresponents informes tècnics. No obstant això, 
tal i com ocorre en els expedients O/10/02 i A/03/02, les valoracions de les ofertes no 
estan suficientment motivades. 

4.1.4 Formalització dels contractes 

Els requisits necessaris per a contractar amb la Universitat es compleixen amb caràcter 
general. 

Els contractes apareixen formalitzats en document administratiu i estan subscrits pel 
rector, o un vicerector per delegació de signatura, i per un apoderat de l'adjudicatari. En 
tots es consigna l'expressa submissió als plecs del contracte i consta que ha sigut 
aportada la documentació exigida i les garanties. 
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4.1.5 Execució dels contractes 

En els expedients es troben les actes de comprovació del replantejament, amb la 
qualificació de viabilitat i -si és el cas- l'acta de recepció; llevat dels casos en què el 
contracte s'ha fet en dates molt avançades de l'exercici, o fins i tot en 2003. 

Els aspectes que han destacat a partir de la revisió formal dels contractes seleccionats, 
són: 

- Falta de registre d'entrada en algunes factures dels contractes de serveis. 

- Quant al compliment del termini per al pagament d'obligacions previst en el 
TRLCAP, s'ha observat que en dotze factures revisades, per import d'1.379.764 
euros (set factures d'obres per 1.039.719 euros i cinc factures de 
subministraments per 340.045 euros), no s'ha complit l'esmentat termini. Malgrat 
això, no s'han comptabilitzat ni pagat interessos de demora. 

- Hem observat que s'han comptabilitzat en l'exercici de 2002, com a pagades, 
obligacions reconegudes que en realitat s'han pagat en l'exercici de 2003, per un 
import global de 470.023 euros; això fa que els saldos a 31 de desembre de 2002 
de creditors i de bancs estiguen infravalorats en el dit import. 

Quant al termini d'execució dels contractes revisats, s'observa un retard en un dels 
contractes d'obres (O/08/02) i en un dels lots d'un contracte de subministraments 
(S/35/02), així com en un contracte de subministrament de l'exercici anterior (S/23/01). 

4.1.6 Modificació dels contractes 

No escau efectuar observacions en relació a aquesta qüestió. 

4.1.7 Terminació dels contractes 

En els expedients existeixen comprovants a partir dels quals es dedueix que no hi ha 
hagut incidències quant a l'execució i liquidació. 

4.2 Fiscalització dels convenis 

4.2.1 Convenis revisats 

Hem revisat una mostra de set expedients inclosos en l'aplicació 609.32, "Projectes 
d'investigació", amb data de conveni 2002, que han suposat una despesa d'1.849.548 
euros, sobre un total de 293 expedients, per un import de despesa de 3.257.400 euros; 
això significa que s'ha revisat el 56,8% de la despesa. 

Els expedients revisats han sigut els següents: 
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Expedient Detall Import 

60932020 Beques postdoctorals – Programa Excel.lència 83.000 

60932023 Programes d'actuació Vicerectorat 66.496 

60932014 Terranatura 1-02I Biologia de la conservació 89.796 

60932027 Immigració femenina a la Comunitat Valenciana 16.481 

60932058 Reaccions de litiació catalitzats per un "areno" 22.500 

60932009 IPR Helpdesk contracte NR. IPS-2001-40004 1.066.874 

60932050 EVK1-CT-2001-00104 Water Resource Management 504.401 

Total (euros) 1.849.548 

Quadre 28 

 

Cal assenyalar que, dels convenis examinats, solament un, el 60932014, respon en 
propietat al patró dels convenis per a la realització de treballs de caràcter tècnic, 
científic o artístic. Els expedients 60932058 i 60932027 corresponen a ajudes per a 
projectes I+D atorgades en virtut de convocatòries efectuades per la Sotssecretaria de 
l'Oficina de Ciència i Tecnologia de la Generalitat Valenciana. Els expedients 60932009 
i 60932050 corresponen a projectes finançats per la Comunitat Europea, sobre la base 
de convocatòries efectuades per aquesta; la Universitat d'Alacant hi figura com a 
contractista principal, però els dits expedients no responen al model de contractes per a 
la realització de treballs científics, tècnics o artístics o per al desenvolupament de cursos 
d'especialització, tal i com apareixen regulats en l'article 114 dels Estatuts de la 
Universitat d'Alacant. Els que porten la referència 60932020 i 60932023, dels quals hi 
ha molt poca documentació a la vista, responen a un altre tipus d'actuacions de la 
Universitat, que tampoc no es realitzen a l'empara de l'article 114 dels Estatuts. 

4.2.2 Anàlisi de la revisió 

4.2.2.1 Òrgan competent i procediment 

D'acord amb el que s'estableix en l'article 114.2 dels Estatuts de la Universitat, el 
conveni 60932014 ha sigut subscrit pel rector, cosa que també ocorre en el 60932050, 
concertat amb la Comunitat Europea; però no amb el 60932009, també subscrit per 
aquesta i que signa el vicerector d'Investigació. 

Quant al citat expedient 60932014, únic subscrit conformement a l'article 114 dels 
Estatuts, no ens consta l'existència de cap informe jurídic, la qual cosa, a pesar de no ser 
preceptiva, resultaria convenient. A part d'això, en aquest expedient figura la 
conformitat del director de l'activitat, l'informe favorable del consell del departament i 
l'aprovació del conveni per part de la Comissió de Seguiment de Convenis i Contractes. 
En l'annex del conveni es plasma el nom de l'investigador responsable i de la resta del 
personal que hi participa; però no hi consta el seu compromís previ per escrit ni el motiu 
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de la seua selecció, cosa que resulta preceptiva a la vista de l'apartat 2.c) de l'esmentat 
article 114. 

Pel que fa als altres sis expedients examinats i no sotmesos a les previsions d'aquest 
precepte, en general cal advertir que la documentació aportada per la Universitat és molt 
escassa. 

4.2.2.2 Formalització dels convenis 

Cal observar que els dos convenis concertats amb la Comunitat Europea estan estesos 
en anglés, cosa que contradiu el que es disposa en l'article 1.4 dels Estatuts de la 
Universitat d'Alacant, on s'assenyala que les seues llengües pròpies i oficials són les de 
la Comunitat Valenciana; de manera que cal entendre que la Universitat solament pot 
realitzar actuacions en una d'aquestes dues llengües. Si més no, estimem que, si se 
n'utilitza una altra de distinta, hauria de figurar una traducció autèntica en una de les 
dues llengües pròpies i oficials. Si no es fa així, pot haver problemes de comprensió i 
d'interpretació en els òrgans de decisió, de gestió o de fiscalització. 

4.2.2.3 Observança de la normativa que regula les incompatibilitats 

De les dades que figuren en les clàusules dels convenis, no es desprén que s'hagen 
sobrepassat els límits quantitatius establits en el reial decret 1.930/1984, de 10 
d'octubre, segons la redacció donada pel reial decret 1.450/1989; norma que estimem 
que conserva la seua vigència pel que fa a les quantitats percebudes pels investigadors. 

4.2.2.4 Control intern d'ingressos i despeses 

Malgrat no estar considerat expressament en els Estatuts de la Universitat, aquests 
convenis haurien de ser objecte de fiscalització interna, tenint en compte que són 
susceptibles de generar ingressos i despeses a la Universitat. 

En la revisió efectuada s'ha observat que, en els convenis europeus 60932009 i 
60932050 -en què la Universitat actua com a coordinador-, s'ha reconegut com a 
ingressos pressupostaris de la Universitat l'import total de l'avançament ingressat per la 
Unió Europea, i com a despeses, el traspàs a la resta de socis de la part que en correspon 
a cada un. 

En opinió d'aquesta Sindicatura, s'han reconegut en excés ingressos (1.050.899 euros) i 
despeses pressupostaris (1.017.165 euros) pels imports corresponents a la resta de socis 
de cada un dels convenis; aquests imports, calia haver-los comptabilitzats en 
extrapressupostaris. A pesar que normalment l'efecte net en el pressupost seria nul, pot 
succeir com en el conveni 60932050, que a 31 de desembre de 2002 tenia pendent de 
traspàs la part d'un dels socis (33.734 euros), per problemes administratius del soci amb 
la Unió Europea. 

S'ha fet un seguiment dels convenis que foren analitzats en l'exercici anterior, i no s'hi 
han advertit deficiències destacables en relació a la seua execució. 
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4.2.2.5 Liquidació dels convenis 

L'apartat 2.d) de l'esmentat article 114 estableix un sistema de distribució dels recursos 
procedents d'aquests convenis, de manera que se'n destina una part a les despeses 
directes, una altra, al professorat i a la resta del personal que hi haja aportat el seu 
treball i una altra part, al departament implicat i a la Universitat. No s'ha pogut verificar 
la correcta distribució d'aquests recursos, a causa de deficiències en la documentació 
facilitada. 
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5. RECOMANACIONS 

A més de les recomanacions efectuades en el present informe, escau fer les que 
assenyalem a continuació. 

a) Igual que en l'exercici anterior, la Universitat ha d'atribuir a una unitat 
administrativa, distinta de la de gestió, la funció de fiscalització, a fi d'evitar la 
falta de segregació de funcions que no són compatibles. 

b) L'estat de resultat pressupostari ha de reflectir les desviacions de finançament i 
les despeses fiançades amb romanent de tresoreria. 

c) El romanent de tresoreria hauria de representar el romanent de tresoreria afectat i 
el no afectat. 

 




