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1  OBJECTIUS  

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i 
conformement amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2013, 
aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes en sessió celebrada el 
dia 20 de desembre de 2012, la fiscalització efectuada de la Universitat 
Jaume I (UJI o Universitat) ha tingut per objecte el control formal dels 
comptes anuals de l’exercici de 2012. 

No hem efectuat seguiment parcial pel que fa a excepcions o incerteses, 
perquè l’informe d’auditoria posa de manifest una opinió favorable. 

2 ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

En relació amb la revisió financera i d’acord amb els objectius de la 
fiscalització assenyalats en l’apartat 1 de l’Informe de la Universitat, la 
fiscalització efectuada ha consistit a revisar els aspectes que indiquem 
en l’apartat 2.1 de la Introducció a aquest volum d’universitats 
públiques.. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

En la revisió del compliment de la legalitat i conformement amb els 
objectius de la fiscalització que assenyalem en l’apartat 1 i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.2 de la introducció al volum 
d’universitats públiques, hem revisat el compliment, per part de la 
Universitat, de la legalitat vigent d’aplicació a la formalització de la 
documentació pressupostària corresponent a l’exercici terminat el 31 de 
desembre de 2012, així com l’adequada formalització i presentació dels 
comptes anuals. 

3 CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 
2.1, no s’han posat de manifest circumstàncies que afecten o puguen 
afectar de manera significativa l’adequació dels comptes anuals als 
principis comptables que hi són d’aplicació. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.2 
no s’han posat de manifest, durant el període objecte de fiscalització, 
circumstàncies que representen un compliment significatiu de la 
normativa aplicable a la formalització de la documentació econòmica i 
financera de la Universitat. 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1 Formació i rendició dels comptes de la Universitat 

Els comptes anuals de la Universitat estan formats pel balanç a 31 de 
desembre de 2012, el compte del resultat econòmic i patrimonial, la 
liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici acabat 
en aquesta data i s’adjunten en l’annex d’aquest Informe, juntament 
amb l’informe d’auditoria realitzat per la Intervenció General de la 
Generalitat. 

Els comptes anuals de la Universitat de l’exercici de 2012 van ser 
aprovats pel Consell Social el 26 d’abril de 2013, previ acord del consell 
de govern de la Universitat de 25 d’abril i van ser remesos el dia 29 d’abril 
d’aquell any a la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació i a la 
Intervenció General de la Generalitat. En la mateixa data es van remetre 
els comptes anuals de 2012 de les distintes entitats dependents de la 
Universitat: l’Àgora Universitària, SL, Parc Científic Tecnològic 
Empresarial de la UJI, SL, Fundació General de la UJI, Fundació Isonomia i 
Fundació Germà Colon Domènech. 

La Intervenció General de la Generalitat va retre els comptes de la 
Universitat a la Sindicatura de Comptes el dia 28 de juny de 2013, 
íntegrament en format electrònic, juntament amb l’informe d’auditoria 
sense excepcions realitzat per la Intervenció General de la Generalitat, 
que és el resultat del control financer previst en l’article 14.5 de la Llei 
10/2011, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2012. 

Com a resultat del treball efectuat, l’abast del qual s’estableix en 
l’apartat 2.2, s’ha posat de manifest que en l’aprovació, presentació i 
publicació del pressupost i en la posterior liquidació d’aquest, així com 
en la formulació, aprovació i rendició dels comptes anuals, la Universitat 
ha complit amb els tràmits i terminis establats en la normativa 
d’aplicació. 

Els comptes anuals de les entitats en què la Universitat té participació 
majoritària van ser remesos a la Intervenció General i a la Conselleria 
competent en matèria d’universitats el dia 29 d’abril de 2013, i es van 
retre en la Sindicatura de Comptes el 31 de juliol de 2013. 

Hem comprovat que la Universitat ha publicat en la seua pàgina web els 
seus comptes anuals i informes d’auditoria de la Intervenció General de 
la Generalitat. 
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4.2 Anàlisi de l’estat d’execució del pressupost 

En el quadre que mostrem tot seguit, amb les xifres expressades en 
euros, s’apleguen els pressupostos inicials dels exercicis de 2012 i de 
2011, amb la variació experimentada: 

Capítols 
Pressupost inicial Variació 2012/11 

2012 2011 Import % 

III Taxes i altres ingressos 15.433.903 12.099.799 3.334.104 27,6%

IV Transferències corrents 84.246.925 91.025.984 (6.779.059) (7,4%)

V Ingressos patrimonials 241.968 177.968 64.000 36,0%

VI Alienació inversions reals  0 0 0 -

VII Transferències de capital 4.918.204 11.332.249 (6.414.045) (56,6%)

VIII Actius financers 0 0 0 -

IX Passius financers 0 0 0 -

Total ingressos 104.841.000 114.636.000 (9.795.000) (8,5%) 

I Despeses de personal 57.916.392 55.767.049 2.149.343 3,9% 

II Despeses de funcionament 25.793.316 24.344.554 1.448.762 6,0% 

III Despeses financeres 5.176.796 5.777.596 (600.800) (10,4%) 

IV Transferències corrents 3.858.579 3.723.308 135.271 3,6% 

VI Inversions reals 6.929.299 20.043.530 (13.114.231) (65,4%) 

VII Transferències de capital 0 0 0 - 

VIII Actius financers 22.000 34.000 (12.000) (35,3%) 

IX Passius financers 5.144.618 4.945.963 198.655 4,0% 

Total despeses 104.841.000 114.636.000 (9.795.000) (8,5%) 

Quadre 1 

Les previsions inicials del pressupost de la Universitat han disminuït un 
8,5% en l’exercici de 2012 respecte al de 2011. Entre les variacions 
absolutes, les més significatives són les disminucions en les 
consignacions dels capítols IV “Transferències corrents” i VII 
“Transferències de capital” del pressupost d’ingressos, així com les del 
capítol VI “Inversions reals” del pressupost de despeses. 

El Consell Social va aprovar el pressupost de 2012 de la Universitat el dia 
19 de desembre de 2011. La publicació del pressupost en el Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana es va realitzar el 28 de desembre de 2011. 
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Tot seguit mostrem el resum de les diverses modificacions 
pressupostàries realitzades durant l’exercici de 2012, amb les xifres 
expressades en euros: 

Capítols Pressupost 
inicial Modificacions Pressupost 

definitiu Variació 

III Taxes i altres ingressos 15.433.903 2.896.681 18.330.584 18,8% 

IV Transf. corrents 84.246.925 4.723.930 88.970.855 5,6% 

V Ingr. patrimonials 241.968 0 241.968 0,0% 

VI Alienacions inversions 0 0 0 - 

VII Transf. de capital 4.918.204 690.100 5.608.304 14,0% 

VIII Actius financers 0 19.547.984 19.547.984 - 

IX Passius financers 0 258.000 258.000 - 

Total ingressos 104.841.000 28.116.695 132.957.695 26,8% 

I Despeses de personal 57.916.392 7.919.383 65.835.775 13,7% 

II Desp. funcionament 25.793.316 7.712.763 33.506.079 29,9% 

III Despeses financeres 5.176.796 (225.203) 4.951.593 (4,4%) 

IV Transf. corrents 3.858.579 3.164.133 7.022.712 82,0% 

VI Inversions reals 6.929.299 8.837.189 15.766.488 127,5% 

VII Transf. de capital 0 70.663 70.663 - 

VIII Actius financers 22.000 0 22.000 0,0% 

IX Passius financers 5.144.618 637.767 5.782.385 12,4% 

Total despeses 104.841.000 28.116.695 132.957.695 26,8% 

Quadre 2 

Les modificacions de crèdit realitzades durant l’exercici de 2012 han 
determinat que el pressupost de la Universitat s’haja incrementat en un 
26,8% respecte de l’aprovat inicialment, increment que ha determinat un 
pressupost definitiu de despeses de 132.957.695 euros. La causa 
fonamental d’aquest increment ha sigut la incorporació de romanents de 
crèdit finançats amb romanent de tresoreria afectat. L’import incorporat 
en el capítol VIII del pressupost d’ingressos va pujar a 19.547.984 euros. 

La liquidació de l’estat d’ingressos de la Universitat es mostra en el 
següent quadre, amb les xifres expressades en euros: 
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INGRESSOS Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts

Ingressos 
líquids 

Drets pen. 
cobrament 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz.

Taxes i altres ingr. 18.330.584 17.948.367 15.994.320 1.954.047 97,9% 89,1% 

Transf. corrents 88.970.855 79.528.051 58.365.065 21.162.986 89,4% 73,4% 

Ingr. patrimonials 241.968 431.987 316.858 115.129 178,5% 73,3% 

Alien. inversions 0 410 363 47 - 88,5% 

Transf. de capital 5.608.304 7.462.711 5.812.711 1.650.000 133,1% 77,9% 

Actius financers 19.547.984 50.000 50.000 0 0,3% 100,0%

Passius financers 258.000 3.257.000 3.257.000 0 1262,4% 100,0%

TOTAL 132.957.695 108.678.526 83.796.317 24.882.209 81,7% 77,1% 

Quadre 3 

El pressupost definitiu d’ingressos en l’exercici de 2012 puja a 
132.957.695 euros, dels quals s’han reconegut drets per import de 
108.678.526 euros i s’han realitzat cobraments per 83.796.317 euros, el 
que determina graus d’execució i realització del 81,7% i del 77,1% 
respectivament. 

L’anàlisi de les xifres recollides en el quadre anterior permet apreciar 
que el grau d’execució de l’estat d’ingressos de la Universitat ha pujat al 
95,8%, sense considerar el capítol VIII “Actius financers”. Com que aquest 
capítol aplega, en la seua pràctica totalitat, l’aplicació del romanent de 
tresoreria de l’exercici anterior i no pot tenir drets reconeguts, desvirtua 
el percentatge de grau d’execució total. 

La liquidació de l’estat de despeses es mostra en el quadre següent, amb 
les xifres expressades en euros: 
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DESPESES Crèdits 
definitius  

Obligac. 
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Obl. pend. 
pagament 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz.

Desp. personal 65.835.775 56.383.528 55.731.323 652.205 85,6% 98,8% 

Desp. funcionam. 33.506.079 22.447.671 19.935.281 2.512.390 67,0% 88,8% 

Desp. financeres 4.951.593 4.418.090 4.418.026 64 89,2% 100,0%

Transf. corrents 7.022.712 4.900.667 4.263.036 637.631 69,8% 87,0% 

Inversions reals 15.766.488 5.137.653 3.909.414 1.228.239 32,6% 76,1% 

Transf. de capital 70.663 23.394 22.205 1.189 33,1% 94,9% 

Actius financers 22.000 0 0 0 0,0% - 

Passius financers 5.782.385 5.756.870 5.756.870 0 99,6% 100,0%

TOTAL 132.957.695 99.067.873 94.036.155 5.031.718 74,5% 94,9% 

Quadre 4 

El pressupost definitiu de despeses en l’exercici de 2012 ha pujat a la 
xifra de 132.957.695, dels quals s’han reconegut obligacions per import de 
99.067.873 euros i s’han realitzat pagaments per 94.036.155 euros, el que 
determina graus d’execució i de realització del 74,5% i del 94,9% 
respectivament. 

El quadre següent recull, amb les xifres expressades en euros, el resultat 
pressupostari de l’exercici de 2012, comparat amb el corresponent a 2011: 

CONCEPTES 2012 2011 Variació 

(+) Drets reconeguts operacions no financeres 105.371.526 111.154.412 (5,2%) 

(-)  Obligacions reconegudes operac. no financeres 93.311.003 110.572.242 (15,6%) 

(+) Drets reconeguts operacions actius financers 50.000 50.000 0,0% 

(-)  Oblig. reconegudes operacions actius financers 0 0 - 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 12.110.523 632.170 1.815,7% 

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS (2.499.870) 1.788.447 (239,8%) 

SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI  9.610.653 2.420.617 297,0% 

Crèdits gastats finançats amb romanent tresoreria  0 0 - 

Desviacions de finançament positives (7.094.232) (12.928.861) (45,1%) 

Desviacions de finançament negatives 4.785.708 13.752.695 (65,2%) 

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT  7.302.129 3.244.451 125,1% 

Quadre 5 
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El resultat pressupostari de l’exercici de 2012 ha augmentat en un 
1.815,7% respecte al de l’exercici anterior. Realitzats els ajusts oportuns 
per al càlcul del superàvit o dèficit de finançament, s’observa que en 
l’exercici de 2012 el superàvit ha augmentat en un 125,1% respecte al de 
l’exercici anterior. 

Tot seguit es reflecteix l’estat del romanent de tresoreria de l’exercici 
2012, juntament amb les xifres de 2011 i el càlcul de les variacions, 
expressat en euros. 

2012 2011 Variació 

1. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 27.133.454 21.097.374 28,6% 

 (+) Del pressupost corrent 24.882.209 18.122.629 37,3% 

 (+) De pressupostos tancats 2.272.675 1.402.756 62,0% 

 (+) D’operacions no pressupostàries 644.689 2.098.131 (69,3%) 

 (-) De cobrament dubtós 666.119 526.142 26,6% 

 (-) Cobraments realitzats pend. aplicac. definit. 0 0 - 

2. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 6.857.886 10.960.392 (37,4%) 

 (+) Del pressupost corrent 5.031.718 7.697.965 (34,6%) 

 (+) De pressupostos tancats 42.100 27.698 52,0% 

 (+) Per devolució ingressos 6.328 5.175 22,3% 

 (+) D’operacions no pressupostàries 1.777.740 3.229.554 (45,0%) 

 (-) Pagaments realitzats pend. aplicac. definit. 0 0 - 

3. (+) FONS LÍQUIDS 15.649.354 16.372.333 (4,4%) 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 35.924.922 26.509.315 35,5% 

I Romanent de tresoreria afectat  32.249.977 32.208.021 0,1% 

II Romanent de tresoreria no afectat 3.674.945 (5.698.706) 164,5% 

Quadre 6 

El romanent de tresoreria total de la Universitat ha experimentat un 
increment del 35,5% respecte al de l’exercici de 2011. Així mateix el no 
afectat ha augmentat en 9.373.651 euros, de manera que ha passat a ser 
positiu respecte a  l’exercici de 2011. 

Per tal d’interpretar adequadament el romanent de tresoreria cal 
considerar l’anul·lació de drets per import de 45.901.817 euros, derivats 
del conveni de 2008, que la Universitat comptabilitzà en 2010 i que va 
representar un romanent de tresoreria no afectat negatiu en aquest 
exercici i en el següent. 
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En el mateix 2010, el dia 17 de desembre, el Consell Social de la 
Universitat va aprovar un pla econòmic financer per recuperar l’equilibri. 
Amb posterioritat, s’han aprovat revisions del pla de reequilibri que han 
millorat les perspectives d’assolir valors positius. 

La Universitat va adoptar les mesures planificades en el document 
esmentat durant els exercicis de 2011 i 2012 i finalment va aconseguir el 
romanent positiu al tancament d’aquest últim exercici. 

L’estat d’execució de pressupostos tancats, relatiu als ingressos i 
despeses, que presenta la Universitat en els seus comptes anuals, referit 
a 31 de desembre de 2012, és el següent, amb les xifres expressades en 
euros: 

Drets pendents de cobrament 

Segons comptes 
2012 

Situació en 2012 

       Ajusts   Definitiu   Cobrat Insol. Pendent 

19.525.385 (47.642) 19.477.743 17.205.068  2.272.675 
 

Obligacions pendents de pagament  

Segons comptes 
2012 

Situació en 2012 

         Ajusts     Definitiu     Pagat      Pendent 

7.725.663 7.427 7.733.090 7.690.990 42.100 

Quadre 7 

4.3 Balanç i compte del resultat econòmic i patrimonial 

En el següent quadre mostrem el balanç de la UJI en 2012, juntament 
amb les xifres, expressades en euros, de l’exercici anterior i el càlcul de 
les variacions. 
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ACTIU 2012 2011 Variació 

IMMOBILITZAT 319.350.366 329.387.528 (3,0%) 

Immobilitzacions immaterials 1.597.580 1.612.266 (0,9%) 

Immobilitzacions materials 202.750.897 208.233.601 (2,6%) 

Inversions financeres 115.001.889 119.541.661 (3,8%) 

DESPESES A DISTR. EN DIVERSOS EXERCICIS 0 0 - 

ACTIU CIRCULANT 58.434.216 47.937.961 21,9% 

Deutors 37.725.877 26.591.906 41,9% 

Inversions financeres temporals 4.922.204 13.472.404 (63,5%) 

Tresoreria 15.649.354 7.872.333 98,8% 

Ajusts per periodificació 136.781 1.318 10277,9% 

Total actiu 377.784.582 377.325.489 0,1% 

 

PASSIU 2012 2011 Variació 

FONS PROPIS 234.158.691 229.644.656 2,0% 

Patrimoni 229.644.656 221.248.112 3,8% 

Resultats de l’exercici 4.514.035 8.396.544 (46,2%) 

INGRESSOS DIF PER COMPROM. DE FINANC. 5.082.878 5.218.924 (2,6%) 

PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES  5.119.547 5.511.027 (7,1%) 

CREDITORS A LLARG TERMINI  86.257.135 92.233.229 (6,5%) 

Emissions d’obligacions i altres valors  25.843.520 25.843.520 0,0% 

D’altres deutes a llarg termini 60.413.615 66.389.709 (9,0%) 

CREDITORS A CURT TERMINI  45.777.356 44.717.653 2,4% 

Emissions d’obligacions i altres valors  73.636 73.636 0,0% 

Deutes amb entitats de crèdit 9.459.883 6.177.451 53,1% 

 Creditors 7.650.810 12.166.634 (37,1%) 

Ajusts per periodificació 28.593.027 26.299.932 8,7% 

PROVISIONS RISCS I DESPESES C/T 1.388.975 0 - 

Total passiu 377.784.582 377.325.489 0,1% 

Quadre 8 

El total del balanç s’ha incrementat en un 0,1% respecte a l’exercici 
anterior. En l’actiu del balanç destaca l’increment de l’epígraf de 
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“Deutors” i el decrement d’”Inversions financeres temporals”. Únicament 
compensat per l’increment de “Tresoreria”. En el passiu, les majors 
variacions absolutes es produeixen en el “Patrimoni” incrementat en 
l’estalvi de l’exercici anterior i en els creditors a llarg termini, que es 
redueixen en quasi 6 milions d’euros. 

En la data de tancament de l’exercici de 2012, el deute de la Generalitat 
amb la Universitat per transferències corrents i de capital al marge del 
derivat del conveni de 2008 puja a 23.965.288 euros, que s’adiu, en termes 
generals, amb el registrat per la Universitat en comptes deutors. 

Ara bé, si es consideren els crèdits no pressupostaris, els derivats del 
conveni esmentat, l’import que la Universitat recull en el seu balanç 
suma 144.326.381 euros, equivalent al 30,3% del total de l’actiu. Aquesta 
xifra correspon a deutes de la Generalitat a llarg termini i representa el 
99,4% del total de l’epígraf “Inversions financeres permanents”. Inclou 
5.758.695 euros en concepte d’interessos pendents de cobrament a llarg 
termini. 

Aquests crèdits haurien de figurar sota un epígraf que es podria 
denominar “Deutors i d’altres comptes a cobrar a llarg termini”. 

Quant al passiu, la Universitat manifesta que no ha necessitat 
formalitzar pòlisses de crèdit per atendre despeses ordinàries gràcies al 
pla de sanejament, iniciat en 2010 i finalitzat en 2012, que ha representat 
reducció de despeses i d’inversions i que els ha permés reequilibrar els 
romanents de tresoreria no afectats negatius en exercicis anteriors. 

Tot seguit mostrem el compte de resultat econòmic i patrimonial de la 
UJI en 2012, juntament amb les xifres de 2011 i el càlcul de les variacions, 
en euros: 
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DESPESES 2012 2011 Variació 

REDUC. EXISTÈNCIAS PROD. TERM. I CURS 0 0 -

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 93.884.241 95.406.040 (1,6%)

Despeses de personal 56.704.107 58.812.433 (3,6%)

Prestacions socials 57.425 203.446 (71,8%)

Dotacions per a amortització d’immobilitzat 10.842.301 10.836.863 0,1%

Variació de provisions de tràfic 139.976 (159.538) (187,7%)

D’altres despeses de gestió 21.121.877 21.539.140 (1,9%)

Despeses financeres i assimilables  4.994.555 4.169.496 19,8%

Variació de les provisions d’invers. financ. 24.000 4.200 471,4%

Diferències negatives de canvi 0 0 -

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 4.858.168 5.283.972 (8,1%)

Transferències corrents 4.834.774 5.252.536 (8,0%)

Subvencions corrents 0 0 -

Transferències de capital 23.394 31.436 (25,6%)

Subvencions de capital 0 0 -

PÈRDUES I DESPESES ESTRAORDINÀRIES 373.866 3.616.764 (89,7%)

Pèrdues procedents d’immobilitzat  5.947 22.222 (73,2%)

Pèrdues per operacions d’endeutament  0 0 -

Despeses extraordinàries 0 0 -

Despeses i pèrdues d’altres exercicis  367.919 3.594.542 (89,8%)

Total despeses 99.116.275 104.306.776 (5,0%)
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INGRESSOS 2012 2011 Variació 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 20.383.143 19.314.895 5,5% 

Ingressos tributaris 0 0 - 

Prestacions de serveis i vendes 18.342.599 17.250.088 6,3% 

Reintegraments 23.627 23.731 (0,4%) 

Treballs realitzats per a l’entitat 0 0 - 

D’altres ingressos de gestió   403.739 371.732 8,6% 

Ingressos de participacions en capital 0 0 - 

Ingressos d’altres valors neg. i crèdits immob.  0 0 - 

D’altres interessos i ingressos assimilats 1.613.178 1.669.344 (3,4%) 

Diferències positives de canvi 0 0 - 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 82.780.588 88.249.009 (6,2%) 

Transferències corrents 67.990.219 73.394.863 (7,4%) 

Subvencions corrents 13.458.414 13.776.843 (2,3%) 

Transferències de capital 0 0 - 

Subvencions de capital 1.331.955 1.077.303 23,6% 

GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 466.579 5.139.416 (90,9%) 

Beneficis procedents d’immobilitzat 57.792 21.202 172,6% 

Beneficis per operacions d’endeutament 0 0 - 

Ingressos extraordinaris 0 0 - 

Ingressos i beneficis d’altres exercicis 408.787 5.118.214 (92,0%) 

Total ingressos 103.630.310 112.703.320 (8,1%) 

ESTALVI (DESESTALVI) 4.514.035 8.396.544 (46,2%) 

Quadre 9 

En l’exercici de 2012 les despeses han disminuït en un 5,0%, 4,2 milions 
d’euros en termes absoluts. Els ingressos s’han reduït en un 8,1% 
respecte a l’exercici anterior, 9,1 milions d’euros. Aquesta major reducció 
produïda en els ingressos ha determinat que l’estalvi obtingut s’haja 
reduït en un 46,2% respecte de l’exercici de 2011. 

Les despeses aplegades en l’epígraf de “Despeses de gestió ordinària” 
han disminuït en un 1,6% respecte a les de l’exercici de 2011. Del conjunt 
de despeses la disminució més significativa s’ha produït en els resultats 
extraordinaris. 
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Els ingressos de gestió ordinària s’han incrementat en un 5,5%. Aquest 
augment, però, no ha sigut suficient per a eixugar la significativa 
reducció de les transferències corrents, d’un 7,4% i 5.404.644 euros en 
termes absoluts. 

5. COMPLIMENT DE L’ARTICLE 29 DE L’LCSP 

La Universitat ha remés, en format paper, a la Sindicatura informació 
contractual de l’exercici de 2013, fins al segon trimestre, exigida en 
l’article 2.2 de l’Acord de 23 d’octubre de 2012, del Consell de la 
Sindicatura de Comptes, pel qual s’aprova la instrucció relativa a la 
remissió a aquesta Institució de la informació contractual del sector 
públic autonòmic. 

Així mateix, ha retut telemàticament, tal com prescriu la norma 
esmentada, la relació de contractes de 2012. 

6 RECOMANACIONS 

Tot seguit apleguem una sèrie de recomanacions, entre les quals 
destaquen aquelles que vam efectuar en informes corresponents a 
exercicis anteriors, que han sigut ateses per la Universitat. 

Mitjançant els escrits del síndic major de Comptes, de 15 de maig i 9 de 
setembre de 2013, es va sol·licitar al rector de la Universitat que 
comuniqués a la Sindicatura de Comptes les mesures adoptades, o que 
estava previst adoptar en el futur, respecte dels apartats de conclusions 
generals i recomanacions de l’informe de fiscalització de l’exercici de 
2011. 

En aquest context, hem rebut escrit del rector de la Universitat, de 24 de 
setembre de 2013, en què s’indiquen les mesures adoptades o en curs 
d’adopció, en relació amb les incidències i recomanacions assenyalades 
en informes anteriors. 

a) Hem comprovat que la Universitat ha posat en pràctica les següents 
recomanacions que es recollien en l’informe de fiscalització de 
l’exercici de 2011: 

a.1) La Universitat ha valorat i implantat un format de signatura 
electrònica que permet una visualització més senzilla als 
usuaris i potencials licitadors sobre les característiques de la 
signatura i del document signat, especialment en els 
documents publicats en el perfil de contractant. 

a.2) La Universitat ha aprovat una normativa general i permanent 
del servei de control intern, en què es regulen les funcions 
assignades al servei i els procediments que s’han de 
desenvolupar en cada cas concret. 
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a.3) El servei de control intern de la Universitat ha realitzat una 
anàlisi específica dels contractes d’investigació subscrits en 
aplicació de l’article 83 de la LOU, tal i com es preveu en els 
plans d’actuació del servei. 

a.4) La Universitat ha realitzat un seguiment individualitzat de 
cadascun dels projectes que tenen un contracte d’investigació 
específic, o de cada una de les pròrrogues que es formalitzen, 
a fi de controlar les despeses i ingressos associats a cadascun. 

a.5)  En la formalització dels contractes d’investigació la Universitat 
observa el compliment de la normativa vigent, en especial la 
legislació sobre incompatibilitats del funcionaris públics. 

a.6) El control que realitza el servei de gestió econòmica sobre les 
retribucions que reben els investigadors, a fi que no superen 
les limitacions reglamentàries sobre la remuneració global 
anual màxima que poden percebre els professors i el personal 
investigador, s’efectua amb anterioritat a la signatura dels 
contractes. 


