
 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions dels comptedants i informe sobre les 
esmentades al·legacions 



 

 

 

 

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

  





 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT D’ALACANT 





Universidades públicas de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2015 
Universitat d’Alacant 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT A 
L’ESBORRANY DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE LES UNIVERSITATS 
PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. EXERCICI DE 2015 

Dins del termini establit, la Universitat d’Alacant ha presentat 
al·legacions a l’esborrany de l’Informe, l’anàlisi de les quals és el següent: 

Apartat 3, pàgina 64, paràgraf 5´3 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

La Universitat ha publicat els informes de compliment de legalitat de les 
entitats dependents en la pàgina web i ha esmenat la deficiència que 
posava de manifest l’esborrany. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es modifica el text i se suprimeix la falta de publicació i s’elimina la 
recomanació c.2 de la pàgina 66 de l’esborrany. 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSITAT JAUME I 

  





 
 
 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ 





Universidades públicas de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2015 
Universitat de Miguel Hernández 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ A 
L’ESBORRANY DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE LES UNIVERSITATS 
PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. EXERCICI DE 2015 

Dins del termini establit, la Universitat Miguel Hernández ha presentat 
al·legacions a l’esborrany de l’Informe, l’anàlisi de les quals és el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 5, pàgina 71, paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Es tracta de completar un paràgraf afegint la paraula “ni” per a millorar-
ne la comprensió. 

El paràgraf afectat no requereix aclariment. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 5, pàgina 72, paràgraf 1r de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Es tracta de completar la informació per a millorar-ne la comprensió, 
introduint-hi la remissió a la Intervenció General de la Generalitat. 

És irrellevant i sense suport documental i innecessari en aquesta fase del 
procediment. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 5, pàgina 72, paràgraf 2n de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Es tracta de donar una redacció més d’acord amb la realitat i més 
comprensible. 

L’Informe recull amb més amplitud i precisió la falta d’informació 
exigida. 



Universidades públicas de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2015 
Universitat de Miguel Hernández 

 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 
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