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RESUM 

Després de revisar les despeses de personal incloses en els comptes anuals 
de la Universitat d’Alacant de l’exercici 2017, destaquen les conclusions 
següents: 

- La Universitat no ha reconegut en l’exercici 2017 obligacions en el 
capítol I “Despeses de personal” per import de 906.346 euros que van 
ser reconegudes erròniament en l’exercici 2016, el que representa 
que el resultat pressupostari de l’últim exercici estiga sobrevalorat 
en aquest import, mentre que en l’exercici 2016 està infravalorat en 
aquest mateix import. 

- S’han reconegut obligacions en el concepte 160 “Quotes socials” per 
import de 304.342 euros que corresponen a la quota a càrrec del 
treballador, a més de reflectir-la en el concepte no pressupostari 
corresponent, de manera que el resultat pressupostari, el romanent 
de tresoreria i el compte del resultat econonomicopatrimonial estan 
infravalorats en la quantitat mencionada. 

- Pel que fa a les despeses de personal de la mostra seleccionada 
relacionades amb els contractes d’investigació, s’observa una 
acreditació insuficient, ja que no es motiven els imports retributius 
assignats a cadascuna de les persones vinculades al projecte i no és 
possible comprovar l’adequació dels imports que ha de percebre 
cada investigador. 

En l’Informe s’han proposat tretze recomanacions entre les quals 
destaquen les següents: 

- Identificar les persones que signen els documents comptables 
indicant la data en què es realitza. 

- Establir un sistema objectiu i quantificable de control de presència 
del personal docent i investigador (PDI) i un control diferenciat per al 
personal d’administració i serveis (PAS) que realitza serveis 
extraordinaris. 

- Determinar els imports que s’han d’abonar per conferències 
realitzades pel personal de la Universitat i establir un procediment 
que permeta fer-ne el control. 

- La memòria dels comptes anuals s’ha de completar amb la 
informació requerida pel PGCP en matèria de personal, com també 
qualsevol altra informació que es considere rellevant. 
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- En el capítol VI del pressupost de despeses s’han de registrar aquelles 
despeses d’investigació que efectivament siguen susceptibles de 
produir efectes en diversos exercicis futurs. 

- Cal deixar constància dels controls que s’efectuen sobre les 
quantitats que s’abonen als professors, de manera que s’acredite que 
no se superen els límits establits en l’article 5 dels Reial Decret 
1930/1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca 
als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast 
del treball realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA  

Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat 
un arredoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre 
l’arredoniment de cada valor exacte i no la suma de les dades arredonides. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les 
disposicions de l’article 61 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que es preveu 
en el Programa Anual d’Actuació de 2018 (PAA2018), ha fiscalitzat les 
despeses de personal incloses en els comptes anuals de la Universitat 
d’Alacant de l’exercici 2017. L’abast de la fiscalització està limitat a 
aquests elements. No hem auditat els sistemes informàtics per a la gestió 
del personal i de la nòmina. 

Els comptes anuals de la Universitat comprenen el balanç a 31 de 
desembre de 2017, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de 
liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici finalitzat 
en aquesta data, i s’adjunten íntegrament en l’annex I d’aquest Informe. 

En combinació amb la fiscalització realitzada, hem dut a terme un control 
formal de la rendició de comptes de 2017, a fi de comprovar-ne l’adequada 
formalització, aprovació i rendició, que és objecte d’informe independent. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ PEL QUE FA 
ALS COMPTES ANUALS  

Els òrgans de govern i direcció són els responsables de formular els 
comptes anuals adjunts, de manera que expressen la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, de l’execució del pressupost i dels 
resultats de l’entitat en l’exercici, de conformitat amb el marc normatiu 
d’informació financera aplicable, que s’identifica en l’apartat “Bases de 
presentació, principis i normes de valoració” de la memòria dels comptes 
anuals, i del control intern que consideren necessari per a permetre la 
preparació de comptes anuals lliures d’incorreccions materials, degudes a 
frau o error. 

Els comptes anuals de l’exercici 2017 esmentats van ser aprovats pel 
Consell Social el 27 d’abril de 2018, amb l’informe favorable del Consell de 
Govern reunit el 26 d’abril de 2018.  

La Intervenció General de la Generalitat (IGG) va presentar aquests 
comptes anuals en la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la normativa 
aplicable, el 29 de juny de 2018, juntament amb l’informe d’auditoria de 
regularitat dels comptes anuals atenent el que s’estableix en la Llei 1/2015, 
de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions, que realitza la IGG amb la col·laboració 
d’una firma privada d’auditoria. Respecte als informes d’auditoria de 

                                                 
1  Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la 

nova redacció i articles renumerats de la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat (DOGV 
núm. 8169, de 14/11/2017).
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compliment i operativa, es van remetre per correu electrònic al juliol i 
setembre de 2018. 

Els òrgans de govern i direcció de la Universitat han de garantir que les 
activitats de gestió de personal, operacions financeres i la informació 
reflectides en els comptes anuals resulten conformes a les normes 
aplicables i establir els sistemes de control intern que consideren 
necessaris per a aquesta finalitat. En particular, que la gestió del personal 
es realitza de conformitat amb la normativa corresponent. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre les despeses de personal incloses en els comptes anuals de l’exercici 
2017 basada en la fiscalització realitzada que, com que és d’abast limitat, 
no versa sobre els comptes anuals en conjunt, sinó sobre els elements 
assenyalats. Amb aquesta finalitat, hem dut a terme el treball d’acord amb 
els Principis fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control 
extern i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell 
de la Sindicatura i recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura 
de Comptes. Aquests principis exigeixen que complim els requeriments 
d’ètica, com també que planifiquem i executem la fiscalització amb la 
finalitat d’obtenir una seguretat raonable que les despeses de personal 
dels comptes anuals estan lliures d’incorreccions materials. 

Una fiscalització requereix l’aplicació de procediments per a obtenir prova 
d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes 
anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material en els comptes 
anuals, deguda a frau o error. Quan s’efectuen aquestes valoracions del 
risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació 
per part de l’entitat dels comptes anuals, amb la finalitat de dissenyar els 
procediments d’auditoria que siguen adequats en funció de les 
circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia 
del control intern de l’entitat. Una auditoria també inclou l’avaluació de 
l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de 
les estimacions comptables realitzades per la direcció, així com l’avaluació 
de la presentació dels epígrafs auditats. 

Considerem que la prova d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar l’opinió de fiscalització de les 
despeses de personal amb excepcions.  



Informe de fiscalització de la Universitat d’Alacant. Despeses de personal. Exercici de 2017 

5 

4. FONAMENT DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

Com a resultat del treball efectuat, quant a les despeses de personal s’ha 
posat de manifest el següent: 

a) La Universitat no ha reconegut en l’exercici 2017 obligacions en el 
capítol 1. “Despeses de personal”, per import de 906.346 euros que 
corresponen a una part de la paga extra de juny, ja que en l’exercici 
anterior, a més de periodificar a 31 de desembre de 2016 la paga 
extra, va reconéixer les obligacions. Això suposa que el resultat 
pressupostari d’aquest exercici estiga sobrevalorat en aquest import, 
mentre que en l’exercici 2016 hi estava infravalorat. 

b) La Universitat ha reconegut obligacions en el concepte 160, “Quotes 
socials”, per import de 304.342 euros, que corresponen a la quota a 
càrrec del treballador, a més de reflectir-la en el concepte no 
pressupostari corresponent, per la qual cosa el resultat 
pressupostari, el romanent de tresoreria i el compte del resultat 
economicopatrimonial estan infravalorats en aquesta quantitat. 

c) Pel que fa a les despeses de personal de la mostra seleccionada 
relacionades amb els contractes d’investigació, s’observa una 
acreditació insuficient, ja que no es motiven els imports retributius 
assignats a cada una de les persones vinculades al projecte. En 
conseqüència, no és possible comprovar l’adequació dels imports 
que ha de percebre cada investigador. 

5. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes dels fets descrits en 
l’apartat “Fonament de l’opinió amb excepcions”, els comptes anuals de 
la Universitat recullen, en tots els aspectes significatius, les despeses de 
personal corresponents a l’exercici 2017 relacionades a 31 de desembre 
d’aquest any, de conformitat amb el marc normatiu d’informació 
financera que hi resulta aplicable i, en particular, amb els principis i 
criteris comptables que conté. 

6. RECOMANACIONS 

La Universitat d’Alacant ha de tenir en compte les recomanacions 
següents per a millorar la seua gestió economicoadministrativa i reforçar 
el control intern: 

a) Identificar les persones que signen els documents comptables 
d’autorització, disposició, reconeixement i pagament de les 
obligacions. Així mateix, ha d’indicar-se la data en què es realitza. 

b) Establir un sistema objectiu i quantificable de control de presència 
del personal docent i investigador (PDI) i un control diferenciat per al 
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personal d’administració i serveis (PAS) que realitza serveis 
extraordinaris. 

c) La normativa de la Universitat sobre gratificacions extraordinàries 
ha de preveure els límits i controls deguts, inclòs el control horari 
que permeta quantificar el nombre d’hores realitzades. A més s’han 
de fixar, segons nivells, uns imports aplicables de manera general 
per a retribuir cada hora extraordinària. 

d) L’Oficina de Control Pressupostari ha d’aplicar un pla d’actuació per 
a cada exercici que es corresponga amb el que s’estableix en el seu 
reglament, i deixar constància dels aspectes que fiscalitza en relació 
amb les despeses de personal. 

e) La Universitat ha de motivar suficientment els imports de la despesa 
de personal que participa en els contractes d’investigació i la seua 
imputació al projecte. 

f) Establir els imports que cal abonar per les conferències realitzades 
pel personal de la Universitat i establir un procediment que en 
permeta el control. 

g) Fixar un procediment que determine la quantia amb què cal retribuir 
el professorat que faça cursos relacionats amb els títols propis de la 
Universitat i la seua justificació. 

h) El saldo del compte 476, “Organismes creditors de Seguretat Social”, 
s’ha de conciliar amb els documents que cal pagar mensualment a la 
Seguretat Social. 

i) La memòria dels comptes anuals ha de completar-se amb la 
informació requerida en el PGCP en matèria de personal, com també 
amb qualsevol altra informació que es considere rellevant. 

j) Quan el Consell Social aprove la relació de llocs de treball del PAS en 
el mateix acte que el pressupost de la Universitat, caldria deixar 
constància expressa de l’aprovació. 

k) En el resum econòmic inicial que contenen els contractes de caràcter 
científic, tècnic i relacionat amb l’activitat investigadora, ha de 
constar el percentatge que correspon a la retenció de costos 
indirectes aplicable per la Universitat, d’acord amb l’article 14 que 
regula aquesta activitat. 

l) En el capítol VI del pressupost de despeses, la Universitat només 
hauria de registrar les despeses d’investigació que efectivament 
siguen susceptibles de produir efectes en diversos exercicis futurs. 
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m) La Universitat hauria de deixar constància dels controls que realitza 
sobre les quantitats que s’abonen a cada un dels professors, de 
manera que es puga comprovar que no se superen els límits establits 
en l’article 5 del Reial Decret 1930/1984.  
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APÈNDIX 1. FISCALITZACIÓ DE LES DESPESES DE PERSONAL 

El Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual 
s’aproven els estatuts de la Universitat d’Alacant, la configuren com una 
entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica i patrimoni propis, 
que presta el servei públic d’educació superior per mitjà de la investigació, 
la docència i l’estudi. La Universitat es regeix per la Llei Orgànica 
d’Universitats i les normes que dicten l’Estat i la Generalitat en l’exercici 
de les seues competències respectives, pel seu estatut i per les normes 
aprovades pels seus òrgans de govern i representació, que han de ser 
objecte de publicitat. 

Per al compliment de les seues finalitats, la Universitat d’Alacant disposa 
de plena autonomia docent, científica, econòmica, financera i 
administrativa, que exerceix a través dels seus òrgans de govern i 
representació, en el marc de la Llei Orgànica d’Universitats i del seu 
estatut.  

1. Gestió de personal 

La gestió de personal de la Universitat es realitza des de la Vicegerència 
de Recursos Humans i Organització, composta pel Servei de Personal i el 
de Selecció i Formació. El primer es divideix en tres subdireccions: Gestió 
de Personal d’Administració i Serveis, Gestió de Personal Docent i 
Investigador, i Nòmines i Acció Social. El segon es divideix en dues 
subdireccions: la de Selecció i Provisió i la de Formació i Internalització. 

El personal de la Universitat s’agrupa i es gestiona en dos col·lectius 
diferents, amb normativa pròpia cada un: el personal d’administració i 
serveis (PAS) i el personal docent i investigador (PDI). 

L’elaboració de les nòmines en l’exercici 2017 s’efectua a través de 
l’aplicació informàtica Universitas XXI des del mòdul de Recursos 
Humans.  

El procés de gestió de personal es desagrega en els subprocessos següents:  

- Pressupost del capítol 1 del pressupost de despeses. Es realitza des 
de la Subdirecció de Pressupostos del Servei de Gestió Econòmica i 
Comptabilitat. 

- Provisió de llocs de treball. Es realitza des del Servei de Selecció i 
Formació. 

- Gestió del lloc de treball. El manteniment de l’expedient 
administratiu es realitza des de les subdireccions de Gestió de PDI i 
de PAS. 
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- Elaboració de la nòmina i gestió de les variacions. Es fa des de la 
Unitat de Nòmines i la de Seguretat Social, les dues dependents de la 
Subdirecció de Nòmines. Els tràmits es realitzen dins del mòdul 
d’expedient econòmic de l’aplicació informàtica, excepte les 
qüestions de Seguretat Social, que es gestionen dins del mòdul 
d’expedient administratiu. 

 En el càlcul de la nòmina s’incorporen de manera automàtica 
determinats pagaments a personal propi (pagaments per contractes 
d’investigació, conferències, cursos, entre altres), la tramitació dels 
quals s’inicia des dels diferents centres de despesa de la Universitat 
a través d’una aplicació pròpia dins de l’administració electrònica. 
Una vegada que han sigut validats pels diferents responsables, les 
quanties que cal pagar es carreguen de manera automatitzada per a 
l’abonament en la primera nòmina que siga possible. 

- Comptabilització i pagament de les nòmines. Es fa des del Servei de 
Gestió Econòmica i Comptabilitat. El pagament exigeix que les 
signatures siguen mancomunades. La comptabilització de la nòmina 
es realitza amb les dades mensuals agregades en l’exercici 2017. 

En relació amb el procés de gestió de personal cal assenyalar: 

a) El programa de nòmina en l’exercici 2017 no permetia un registre 
automàtic en comptabilitat. Les nòmines es generaven amb una 
aplicació i s’imputaven a comptabilitat mensualment. No hi havia 
una interfície entre el programa de nòmines i el de comptabilitat. No 
obstant això, en l’exercici 2018 ja se’n fa un registre automàtic, tal 
com ens ha informat la Universitat, perquè s’ha adquirit un nou 
mòdul que l’integra, per la qual cosa ha de revisar-se i actualitzar-se 
el manual que descriu cada un dels procediments que regulen la 
gestió de personal. 

b) Pel que fa als pagaments a personal propi, cada centre de despesa, 
una vegada aprovats, els imputa a una partida pressupostària 
concreta sense que tinguem constància que el departament de 
comptabilitat verifique la correcta imputació. 

c) No hi ha un procediment aprovat que determine els requisits i passos 
que cal seguir en la tramitació dels diferents tipus de variacions de 
nòmina, especialment referent als pagaments a personal propi. 

2. Llei de Pressupostos de l’exercici 2017 

L’article 28.1 de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat de l’exercici 2017, estableix que les retribucions del personal 
no poden experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2016 en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de 
comparació.  
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Posteriorment, el Decret Llei 2/2017, de 14 de juliol, del Consell, pel qual es 
modifica la Llei 14/2016, fixa en un 1% l’increment de les retribucions del 
personal de les universitats públiques, respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2016 i segons les quanties reflectides en aquesta. En la revisió 
de les nòmines s’ha comprovat que aquest increment s’ha dut a terme en 
la Universitat.  

En el quadre següent es mostra la variació del pressupost dels dos últims 
exercicis: 

Quadre 1. Evolució del pressupost dels exercicis 2016 i 2017 de la 
Universitat 

Conceptes 
Press. inicial Press. definitiu Var. press. 

inicial 
2017/2016 

Var. press. 
definitiu 

2017/2016 2016 2017 2016 2017 

120 PDI funcionari 48.071.879 47.839.679 50.822.965 47.480.369 -0,5% -6,6% 

121 PDI laboral fix 4.401.899 4.299.082 4.957.835 4.786.297 -2,3% -3,5% 

130 PAS funcionari 36.540.685 36.484.105 37.199.751 37.072.685 -0,2% -0,3% 

131 PAS laboral fix 127.223 117.096 127.718 122.985 -8,0% -3,7% 

140 Docent contr. temp. 11.221.873 12.633.940 11.849.356 12.762.939 12,6% 7,7% 

141 PAS lab. temporal 213.429 212.111 213.429 212.111 -0,6% -0,6% 

150 Productivitat 325.000 1.375.000 715.000 327.205 323,1% -54,2% 

151 Gratificacions 188.000 188.000 188.000 188.000 0,0% 0,0% 

160 Quotes socials 14.204.532 15.153.262 14.204.532 15.364.299 6,7% 8,2% 

161 Prestacions socials 292.839 - 292.839 - -100% -100% 

Total 115.587.359 118.302.275 120.571.425 118.316.892 2,3% -1,9% 

Quan es comparen els dos últims exercicis del pressupost de la Universitat 
del capítol I, “Despeses de personal”, el pressupost definitiu ha disminuït 
en un 1,9%, i els conceptes que més han decrescut són el de “Productivitat” 
i el de “PDI funcionari”, en un 54,2% i un 6,6% respectivament.  

Quant a l’aprovació del pressupost de la Universitat de l’exercici 2017, cal 
assenyalar que l’estat de despeses corrents no inclou un annex en el qual 
figuren els llocs de nou ingrés que es proposen i que ha d’acompanyar la 
relació de llocs de treball del personal de la Universitat, tal com estableix 
l’article 81.4 de la LOU. 

3. Liquidació del pressupost de despeses. Capítol I, “Despeses de 
personal” 

Les despeses de personal de la Universitat es reconeixen en el capítol I, en 
el capítol II (pels cursos i conferències), en el capítol IV i en el VI (per les 
despeses d’investigació). Les obligacions reconegudes en el capítol I han 
pujat a 118.201.312 euros en l’exercici 2017, i representen un 47,7% del 
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total d’obligacions reconegudes en el pressupost de despeses; mentre que 
en el capítol VI, “Inversions reals”, es reconeixen les despeses de personal 
relacionades amb els contractes d’investigació i amb els títols propis de la 
Universitat, i han pujat a 10.347.012 euros.  

El criteri general de la Universitat pel que fa a les despeses d’investigació 
és registrar-les en el capítol VI amb independència de si són o no projectes 
amb resultat activable o de si són susceptibles de produir efectes en 
diversos exercicis. Cal assenyalar que les despeses de personal 
reconegudes en el capítol VI del pressupost de despesa no s’han activat en 
el balanç de la Universitat, i s’han considerat íntegrament despeses de 
l’exercici. 

En el quadre següent es recull l’estat de liquidació del pressupost de 
despeses del capítol I, “Despeses de personal”, de l’exercici 2017: 

Quadre 2. Estat d’execució del capítol I del pressupost de despeses de 
l’exercici 2017 

EC  DESCRIPCIÓ DE LA 
DESPESA  

 P. DEFINITIU  ORN PAGAMENTS 
PENDENT DE  
PAGAMENT 

120 Retribucions del PDI funcionari  47.480.369 47.395.311 47.395.311 0 

121 Retribucions del PDI laboral fix 4.786.297 4.786.297 4.786.297 0 

130 Retribucions del PAS funcionari 37.072.685 37.072.685 37.072.685 0 

131 Retribucions del PAS laboral fix 122.985 122.985 122.985 0 

140 
Retribucions docent contractat 
(laboral temporal) 12.762.939 12.749.851 12.749.851 0 

141 Retribucions PAS contractat  212.111 202.189 202.189 0 

150 Productivitat  327.205 324.959 324.959 0 

151 Gratificacions 188.000 184.262 184.262 0 

160 Quotes socials  15.364.299 15.362.772 13.798.945 1.563.826 
Total 
cap. 1 

Despeses de personal 118.316.892 118.201.312 116.637.485 1.563.826 

S’ha d’observar que la Universitat ha reconegut obligacions en el concepte 
160, “Quotes socials”, per import de 304.342 euros, que corresponen a la 
quota obrera, a més de reflectir-la en el concepte no pressupostari 
corresponent. Això provoca que el resultat pressupostari, el romanent de 
tresoreria i el compte del resultat economicopatrimonial estiguen 
infravalorats en aquesta quantitat.  

En l’exercici 2017 no s’ha conciliat el saldo a fi d’exercici del compte 476, 
“Organismes creditors de Seguretat Social”, ni l’import de la quota 
patronal amb el document que cal pagar de la Seguretat Social 
corresponent a desembre. 
  



Informe de fiscalització de la Universitat d’Alacant. Despeses de personal. Exercici de 2017 

12 

4. Autorització del Consell 

L’article 14.2 de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici 2017, estableix que en aquest exercici, de 
conformitat amb les disposicions de article 81.4 de la Llei Orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, el cost autoritzat per tots els conceptes retributius del 
personal docent i funcionari i contractat, i del personal no docent, serà 
fixat per a cada una de les universitats públiques valencianes pel Consell 
abans del 31 de març de 2017. No obstant això, no es té constància que la 
Universitat haja rebut una comunicació oficial del Consell que fixe el cost 
de personal autoritzat.  

5. Relació de llocs de treball i personal a 31 de desembre de 2017 

La relació de llocs de treball del PAS de la Universitat vigent al tancament 
de l’exercici 2017 va ser aprovada juntament amb el pressupost pel Consell 
Social el 20 de desembre de 2017, amb l’informe favorable del Consell de 
Govern de 19 de desembre de 2017.  

L’aprovació de l’RLT del PAS es realitza conjuntament amb el pressupost, 
encara que en aquest acord no figura expressament que s’aprova l’RLT. 

Aquesta RLT preveu 1.381 llocs de treball, 51 més que l’RLT vigent a 31 de 
desembre de 2016. A 31 de desembre de 2017 hi havia coberts 929 llocs, el 
67,3% de la plantilla, i hi figuraven vacants 452 llocs, el 32,7%. D’aquests 
llocs, 9 són per a extingir. 

L’RLT del PAS vigent a 31 de desembre de 2017 era la següent per grups: 

Quadre 3. RLT del PAS per grups a 31 de desembre de 2017 

Grups Nombre llocs Nombre llocs 
ocupats 

Nombre llocs 
vacants 

% llocs 
vacants 

A1 82 58 24 29,3% 

A1/A2 231 171 60 26,0% 

A/B 2 2 0 0,0% 

A2 1 1 0 0,0% 

A2/C1 393 298 95 24,2% 

C/D 3 2 1 33,3% 

C1/C2 666 394 272 40,8% 

E 2 2 0 0,0% 

Eventual 1 1 0 0,0% 

Totals 1.381 929 452 32,7% 

Dels llocs vacants, en destaca un 40,8% del grup C1/C2. S’ha d’observar 
que dels 452 llocs vacants n’hi ha un total de 115 que pertanyen a llocs no 
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oficials, que són aquells que es creen per necessitats sense determinar el 
temps en què seràn necessaris. 

Respecte als dos llocs del grup A/B que apareixen en l’RLT, es tracta d’unes 
places que ja no existeixen i que no hi haurien de constar, segons la 
Universitat. 

L’RLT del PAS no s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
i, per tant, s’han incomplit les disposicions de l’article 181.3 de l’estatut de 
la Universitat. Això no obstant, figura en el seu portal de transparència. 

Les relaciones de llocs de treball han d’incloure tots els llocs de treball de 
naturalesa funcionarial, laboral i eventual, i han de preveure la classificació 
professional en un grup i les retribucions complementàries assignades a 
aquest, entre altres requisits2. No obstant això, el lloc de naturalesa eventual 
de l’RLT del PAS de la Universitat no preveu aquests requisits. 

La relació de llocs de treball del PDI de la Universitat, vigent al tancament 
de l’exercici 2017, va ser aprovada pel Consell de Govern de 19 de 
desembre de 2017. Aquesta RLT preveu 2.742 llocs de treball, 83 més que 
la vigent a 31 de desembre de 2016, Dels quals hi havia coberts 2.217 llocs 
a 31 de desembre de 2017, el 80,9% de la plantilla, i hi figuraven vacants 
525 llocs, el 19,1%.  

L’RLT del PDI de la Universitat vigent a 31 de desembre de 2017 era la 
següent per grups: 

Quadre 4. RLT del PDI per grups a 31 de desembre de 2017 

Grups 
Nombre de 

llocs 
Nre. llocs 
ocupats 

Nre. llocs 
vacants 

% llocs 
vacants 

Catedràtic universitat 307 212 95 30,9% 

Catedràtic escola universit. 26 24 2 7,7% 

Professor titular universitat 681 544 137 20,1% 

Professor titular escola univ. 155 98 57 36,8% 

Professor contractat doctor 216 200 16 7,4% 

Professor ajudant doctor 110 94 16 14,5% 

Professor col·laborador doctor 37 35 2 5,4% 

Ajudant 81 43 38 46,9% 

Professor associat 1.102 961 141 12,8% 

Professor visitant 22 2 20 90,9% 

Professor emèrit 5 4 1 20,0% 

Totals 2.742 2.217 525 19,1% 

                                                 
2  Article 42 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. 
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En l’RLT del personal d’administració i serveis (PAS) no consta el personal 
laboral eventual, ni tampoc consta el personal laboral investigador en 
l’RLT del personal docent i investigador (PDI). Tots es reflecteixen en el 
capítol VI del pressupost. Segons la Universitat, a 31 de desembre de 2017 
el nombre de perceptors que no estaven en l’RLT pujava a 374, a més del 
col·lectiu de becaris. 

6. Revisió d’expedients  

A fi de revisar la correcta confecció de la nòmina d’acord amb la 
documentació que es troba en els expedients de personal, hem seleccionat 
una mostra de 13 expedients, 5 de PAS i 8 de PDI, dels 3.893 empleats que 
figuraven en la nòmina del mes de maig de 2017. 

Quadre 5. Revisió d’expedients maig 2017 

Categories Mostra PAS Mostra PDI 

Funcionari de carrera 1 3 

Funcionari interí 1 - 

Laboral investigador contractat - 2 

Laboral eventual contractat  1 - 

Laboral docent indefinit - 2 

Laboral docent contractat 1 1 

Eventual 1 - 

Totals 5 8 

En la prova de nòmines realitzada hem detectat les incidències següents: 

- En la mostra seleccionada s’han observat dos pagaments sense que 
conste com es determinen les retribucions, un dels quals, per import 
de 170 euros, per impartir un curs a la Universitat (títols propis), i un 
altre, per import de 120 euros, per participar en una conferència. A 
més, no hi ha constància que s’haja realitzat fora de l’horari laboral. 

Amb caràcter general, la Universitat no disposa d’un control de 
presència del PDI, i això, entre qüestions, impedeix un compliment 
exacte de la normativa aplicable amb caràcter general en 
l’Administració. Aquesta normativa exigeix que la diferència en 
còmput mensual entre la jornada reglamentària de treball i la 
realitzada efectivament pels empleats públics comporta la deducció 
proporcional de retribucions, sempre que no resulte justificada. 
Tampoc existeix una aplicació perquè es registren les possibles 
incidències d’assistència o no al lloc de treball (vacances, assumptes 
propis…), sinó que des de cada departament s’estableix un control 
sense que hi haja un procediment aprovat. 
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- S’ha detectat una despesa de personal relacionada amb un contracte 
d’investigació per import de 8.000 euros; la duració del contracte és 
d’octubre de 2015 a octubre de 2016 i el pagament es fa en la nòmina 
del mes de maig de 2017. En el document d’autorització no s’indica 
quan es van fer els treballs.  

Una altra despesa per import de 8.800 euros, relativa a un contracte 
d’investigació que finalitza al desembre de 2016, es reconeix amb la 
nòmina de maig de 2017.  

Això és pel fet que en els contractes d’investigació no es 
comptabilitza la despesa fins que no s’haja verificat el pagament 
efectiu de les subvencions o factures emeses segons les disposicions 
dels articles 23 i 24 de les normes d’execució del pressupost. 

Pel que fa a aquestes despeses, cal assenyalar que n’hi ha una 
acreditació insuficient, ja que tant en el resum econòmic inicial, que 
es realitza amb l’aprovació del contracte d’investigació, com en el 
document que signa el responsable de la despesa o investigador 
principal, no es motiven els imports retributius assignats a cada una 
de les persones vinculades al projecte. Tampoc ens consta que s’haja 
establit un procediment per a la liquidació del projecte, on es 
justifique la despesa que s’hi imputa. 

- En el resum econòmic inicial dels contractes d’investigació, on es 
desglossa en percentatges el tipus de despesa que cal realitzar, no 
s’especifica la retenció en concepte de costos indirectes aplicable per 
la Universitat i que s’ha d’efectuar tal com s’estableix en l’article 14 
de la normativa de la Universitat per a la contractació de treballs de 
caràcter científic, tècnic i artístic i de projectes relacionats amb 
l’activitat investigadora. En un dels contractes seleccionats s’ha 
comprovat que, encara que no s’especifica la retenció per costos 
indirectes, la Universitat sí que la va realitzar. 

A més, respecte a aquest tipus de despeses no consta que l’Oficina 
de Control Pressupostari haja realitzat les comprovacions quant a les 
limitacions de la remuneració global màxima que ha de percebre el 
professorat i el personal investigador, ni de les que ha de realitzar en 
relació amb la resta de normativa pressupostària aplicable i, per tant, 
s’incompleix el que s’estableix en l’article 11.3 de la normativa de la 
Universitat per a la contractació de treballs de caràcter científic, 
tècnic i artístic i de projectes relacionats amb l’activitat 
investigadora. Sobre aquest tema, l’oficina esmentada ens comunica 
que sí que es realitza aquesta comprovació, encara que no se’n deixa 
constància. 

A més de la mostra de nòmines, s’han seleccionat quatre pagaments a 
personal propi, concepte retributiu dins de les nòmines que es correspon 
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amb obligacions relacionades amb contractes d’investigació, conferències, 
cursos, entre altres, en què es destaquen les circumstàncies següents: 

- S’han observat pagaments a dos funcionaris de la Universitat per 
import de 21.000 euros cada un en l’exercici 2017, corresponents a 
encàrrecs relacionats amb treballs tècnics per a la Universitat. En 
aquests encàrrecs no es reflecteix l’horari en què s’han de 
desenvolupar ni les hores totals, encara que en la justificació de la 
despesa es detalla que s’han realitzat de dilluns a divendres en horari 
de 8.00 a 9.00 i de 17.30 a 20.30 hores.  

Per a cada un dels funcionaris hi ha un encàrrec de data 1 de juliol 
de 2016, on s’estableix una duració de 9 mesos, per un import de 
35.000 euros, i un altre de data 14 de novembre de 2017, amb una 
duració de 8 mesos, per import de 30.000 euros.  

En l’encàrrec de 14 de novembre de 2017 s’indica que es realitza pel 
rector de la Universitat; no obstant això, no hi consta la seua 
signatura, sinó que ho fa el vicerector de Campus i Tecnologia, 
encara que sense expressar que es faça per delegació.  

Els pagaments realitzats en l’exercici 2016 van ser de 20.000 euros 
cada un i en la seua justificació s’assenyala que els treballs s’han 
desenvolupat des de principi d’any, encara que la Universitat ens ha 
comunicat que no hi ha cap altre encàrrec anterior al de l’1 de juliol 
de 2016. També es van fer pagaments en l’exercici 2015 pel mateix 
procediment, per imports de 26.838 euros i 22.800 euros, sense que 
hi conste que la Universitat formalitzara l’encàrrec. 

 En l’exercici 2017, l’Oficina de Control Pressupostari no ha fiscalitzat 
aquests pagaments. Tampoc ho han sigut en els exercicis 2015 i 2016. 

Cal assenyalar que les gratificacions extraordinàries han de correspondre 
a serveis que comporten una excepcionalitat, que no s’aprecia en els 
encàrrecs que s’han efectuat en aquests casos, perquè impliquen el 
desenvolupament d’una activitat prolongada en el temps que comprén 
diverses anualitats. S’ha de recordar que les gratificacions per serveis 
extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball, en cap cas 
poden ser fixes en la quantia ni periòdiques en la meritació3. 

A més, les gratificacions per serveis extraordinaris han de ser objecte de 
publicitat a la resta del personal funcionari de l’organisme i a la 
representació sindical. Això no obstant, la Universitat no ha realitzat 
aquesta publicitat. 

                                                 
3  Article 76, apartat d), de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública 

Valenciana. 
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La normativa interna de la Universitat sobre gratificacions per serveis 
extraordinaris es recull en les normes d’execució pressupostària, en els 
articles 27 i 28; en el cas del PAS, en l’article 39 de la normativa que regula 
la jornada de treball, horaris, permisos, llicències i vacances per a 
l’exercici 2017, encara que no s’hi estableix cap límit quant als imports 
que cal percebre, però sí en relació amb les hores màximes que es poden 
realitzar i que es fixa en 80 hores a l’any. No hi consta que la Universitat 
haja verificat que no s’haja superat aquest límit. 

Amb data 1 de maig de 2018, el gerent de la Universitat aprova la circular 
núm. 4, que regula el procediment que cal seguir per a l’abonament de 
pagaments a personal propi del PAS i se n’estableix el valor màxim per 
hora extra, encara que no s’indiquen els criteris per a establir-ne l’import. 

Les obligacions corresponents a l’exercici 2017 per aquests pagaments, 
que pugen a 42.000 euros, han sigut imputades al concepte 671 del 
pressupost de despeses, quan s’haurien d’haver comptabilitzat en el 
capítol 1. 

7. Selecció i contractació de personal en l’exercici 2017 

La selecció i contractació de personal que s’ha produït a la Universitat 
durant l’exercici 2017 ha sigut la següent: 

Quadre 6. Selecció i contractació del personal de la Universitat 2017 

Categories Altes Retribucions 

Funcionaris de carrera 67 426.363 

Funcionaris interins  121 401.067 

Laborals fixos 201 837.154 

Personal laboral temporal 457 1.906.703 

Totals 846 3.571.287 

Quant a la selecció i contractació de la Universitat en l’exercici 2017, s’ha 
verificat (d’acord amb la NIA-ES 601) el suport documental de les 
conclusions posades de manifest en l’informe de fiscalització de la 
Intervenció General de la Generalitat sobre la mostra seleccionada, i s’han 
posat de manifest les incidències següents:  

-  “En la provisió de les places I PI 13 17, I PI 10 17, I PI 53 16, I PI 8 17, I
PI 01 17 i UATALENTO16 01, la Comissió de Contractació, en la reunió 
de constitució, detalla l’escala de puntuació dels criteris de valoració 
que, a continuació, publica en el tauler d’anuncis de la pàgina web 
de la Universitat; el mateix dia es reuneix aquesta Comissió per a 
valorar els mèrits dels aspirants (és a dir, els criteris es publiquen el 
mateix dia en què es valoren). 
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Recomanem que la Universitat, en la provisió de places, amplie la 
difusió pública de l’escala detallada dels criteris de valoració en els 
casos en què són publicats en el tauler d’anuncis de la pàgina web de 
la Universitat i, a continuació, en el mateix dia es valoren els mèrits 
dels aspirants. 

- En la provisió de la plaça UATALENTO16 01 no consta la publicació 
dels noms dels càrrecs membres de la Comissió. A més, la resolució 
del rector en la qual aprova la compatibilitat (26/01/2017) és posterior 
a l’inici del contracte (01/01/2017). 

- En la provisió de la plaça I PI 01 17, s’ha posat de manifest que la 
duració del contracte signat (2 anys i 10 mesos) excedeix el màxim 
establit en la normativa interna de la Universitat per a contractes 
predoctorals (art. 4.d). En aquest sentit, cal esmentar que la 
normativa interna de la Universitat no preveu la modificació 
establida per la Llei 30/2015 quant a la duració dels contractes 
predoctorals que amplia la seua duració màxima, i que passa a ser 
d’un mínim d’1 any de duració.” 

 Després de la modificació exposada, la duració del contracte no pot 
ser inferior a un any ni excedir els quatre anys. 

8. Dietes i locomoció 

D’acord amb la NIA-ES 601, s’ha verificat el suport documental de les 
conclusions posades de manifest en l’informe de fiscalització de la 
Intervenció General de la Generalitat sobre una mostra seleccionada de sis 
comissions de servei integrades per les despeses de transport, restauració 
i allotjament del personal directiu, i s’assenyalen les incidències següents:  

- “En una comissió satisfeta es desprén que el viatge s’inicia abans de 
la data del congrés a Monterrey (Mèxic) que és l’objecte de la 
comissió de serveis; prèviament hi ha una estada a Cancun de la qual 
no hi consta relació directa acreditada amb aquest congrés. A més, 
s’ha abonat l’import dels vols entre Cancun i Monterrey, que puja a 
uns 242,29 euros.  

- S’ha abonat una dieta de 95,41 euros per l’assistència al primer dia 
del congrés, les activitats del qual finalitzaven a les 19:00 h. No 
obstant això, aquest dia l’avió va aterrar procedent de Cancun a les 
19:15 h.  

- Finalment, en l’expedient de la comissió no consta la deguda 
justificació, d’acord amb la normativa pròpia de la Universitat, de la 
qualitat d’extraordinari i la inexcusabilitat de l’import abonat en el 
concepte d’«Altres». 
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S’ha posat de manifest la necessitat de millorar el control intern deixant 
constància de l’autorització del gerent i del rector en el full de despeses de 
viatges pagats directament a agències i que acompanya la nòmina de 
dietes que sí que conté aquestes autoritzacions.” 

Posteriorment, en el procés d’al·legacions, la Universitat posa de manifest 
que “segons la informació facilitada per l’agència de viatges, com que 
l’aeroport de Cancun opera amb un nombre major de companyies que el 
de Monterrey, els preus dels vols a través d’aquest aeroport són més 
avantatjosos que els que operen directament a Monterrey, amb exemples 
facilitats per aquesta agència de viatges de preus que representen al 
voltant del 50% en el primer dels casos”. 

9. Informació en la memòria 

En l’apartat de la memòria dedicat al “Personal” s’inclou la informació 
següent: 

Quadre 7. Personal de la Universitat, exercici 2017, segons memòria  

Categories 
Nre. perceptors 

a 31/12/2017 
Retribucions 

anuals 

Personal funcionari 2.208 88.300.513 

     Òrgans de govern 13  

     Personal no directiu 2.195  

    

Personal laboral i altre personal 1.683 25.352.735 

     Laboral fix 261  

     Eventual 1  

     Altre personal 1.421  

Totals 3.891 113.653.248 

La memòria de la Universitat hauria d’incloure tota la informació prevista 
en el punt 4.8 del model de memòria del Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat Valenciana4 (PGCPGV), i distingir les retribucions 
meritades per personal laboral, eventual, alts càrrecs o qualsevol altre 
tipus de personal, en lloc de facilitar aquesta informació de manera 
conjunta. 

Així mateix, ha d’incloure el nombre de persones incloses en cada grup 
classificades en les categories i escales. 

Tenint en compte que les normes d’elaboració dels comptes anuals 
d’aquest PGCPGV estableixen la informació mínima que cal incloure en la 

                                                 
4  Pla aprovat per l’Ordre de 16 de juny de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.
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memòria, seria convenient també indicar el nombre de perceptors que 
formen part de l’RLT i quins no, com també si les retribucions es 
reflecteixen en el capítol I o VI del pressupost de despeses.  

10. Transparència i Codi de Bon Govern 

La Universitat no ha publicat la informació següent, requerida per la 
normativa establida en la Llei 2/2015, de Transparència, Bon Govern i 
Participació Ciutadana de la Comunitat:  

- Las retribucions íntegres anuals, incloses les indemnitzacions 
percebudes amb motiu del cessament o acomiadament, o per 
residència o anàloga pels alts càrrecs i màxims responsables de la 
Universitat que estableix l’article 9.1.g) de la Llei 2/2015. 

- La retribució íntegra anual del personal eventual que estableix 
l’article 9.3.2.c) de la Llei 2/2015. No obstant això, la Universitat ha 
publicat les taules retributives en l’exercici 2018. 

- La retribució econòmica anual a què fa referència l’article 9.3.2.b) de 
la Llei 2/20155. Això no obstant, la Universitat ha publicat les taules 
retributives. 

11. Reintegrament complement autonòmic 

En l’exercici 2015, durant la fiscalització realitzada per la Intervenció 
General de la Generalitat, es va detectar que la Universitat no havia aplicat 
a les retribucions per complements autonòmics la reducció del 5% 
establida en el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual es van 
adoptar mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. 
Aquest fet va comportar que s’haguera satisfet, des de l’exercici 2010 al 
2015, aproximadament un total de 699.819 euros per damunt de la 
normativa vigent. 

Durant l’exercici 2016, la Universitat va iniciar el procediment de 
reintegrament per les retribucions complementàries satisfetes 
indegudament. En la data de realització d’aquest Informe, l’import 
pendent de cobrament pujava a 61.589 euros, del qual 7.809 euros 
corresponen a persones jubilades; 4.739 euros, a mortes; 3.475 euros, a 
absents, i 45.566 euros, a una diferència de criteri, ja que la Universitat ha 
considerat que l’import anual que cal reintegrar de l’any 2010 ha de 
prorratejar-se als 7 mesos des de la publicació del Reial Decret Legislatiu 
8/2010. 
  

                                                 
  Article 9.3.2.b) de la Llei 2/2015: La plantilla orgànica de places, la relació de llocs de treball o 

instrument anàleg de planificació dels recursos humans i retribució econòmica anual. 
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12. Control intern de la Universitat  

L’article 220 dels estatuts de la Universitat d’Alacant estableix que la 
Universitat garantirà el control intern dels seus ingressos i despeses per 
mitjà de la creació de l’Oficina de Control Pressupostari, que 
desenvoluparà les seues funcions preferentment amb tècniques 
d’auditoria, sota la dependència immediata del rector, i informarà 
anualment el Consell Social de les seues actuacions. 

A aquest efecte, el 22 de desembre de 2010 va ser aprovat pel Consell de 
Govern el Reglament de l’Oficina de Control Pressupostari de la 
Universitat d’Alacant. En el mateix sentit, es regula la funció interventora 
o control de legalitat i el control financer o a posteriori en l’article 50 de les 
normes d’execució del pressupost de l’exercici 2017. 

La funció interventora o control de legalitat, l’objectiu de la qual és 
garantir el compliment de les normes pressupostàries i dels procediments 
de gestió de les despeses, s’ha d’exercir d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 3 del reglament esmentat a través del pla anual d’auditoria, que 
s’ha d’elaborar i proposar al rector per a l’aprovació abans del 
començament de cada exercici econòmic.  

En aquest sentit, s’ha d’assenyalar que l’últim pla anual d’auditoria 
publicat per la Universitat en la seua pàgina web és de 2014, i no se n’ha 
aprovat cap per a l’exercici 2017. 

L’Oficina de Control Pressupostari ens va informar durant aquesta 
fiscalització que, quant a les despeses de personal, es fiscalitzen els 
pagaments a personal propi (aquells que es corresponen amb 
gratificacions extraordinàries, investigació, conferències, etc.) de les 
nòmines que superen els 3.000 euros.  

Referent a això, cal assenyalar que el resultat de la fiscalització d’aquestes 
despeses consisteix a posar un segell d’aquesta oficina i una signatura, 
sense identificar qui signa ni la data en què es fa, ni s’identifiquen els 
aspectes que han sigut objecte de fiscalització ni l’opinió que s’emet. 

A més, s’han detectat pagaments durant la fiscalització que superaven 
aquesta quantitat i no s’han fiscalitzat, segons el que s’indica en l’apartat 
6 d’aquest Informe. 

D’altra banda, l’Oficina de Control Pressupostari ha de realitzar un control 
posterior o financer –tal com s’estableix en l’article 4 del seu reglament– 
que ha de comprendre la verificació del compliment de la legalitat i 
procediments aplicables als actes, procediments de gestió i econòmics als 
quals no s’estenga la funció interventora. No obstant això, no tenim 
constància que s’haja realitzat aquest control financer sobre les despeses 
de personal de l’exercici 2017.  
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L’Oficina de Control Pressupostari ha d’elaborar una memòria anual 
d’activitats, tal com estableix l’article 10 del seu reglament, que incloga les 
recomanacions que estime pertinents. S’ha de traslladar aquesta memòria 
al Consell Social per a la supervisió preceptiva i, amb posterioritat, perquè 
el Consell de Govern en prenga coneixement. En l’exercici 2017 no s’ha 
elaborat aquesta memòria d’activitats i l’última publicada és de 2013. 

13. Altres aspectes que cal destacar  

Altres qüestions que han sigut verificades d’acord amb la NIA-ES 601 i que 
s’han posat de manifest en l’informe de fiscalització de la Intervenció 
General de la Generalitat són les següents:  

- D’acord amb l’article 48.5 de la LOU, el personal docent i investigador 
amb contracte laboral temporal no pot superar el 40% de la plantilla 
docent. En aquest cas, per al càlcul del percentatge, la Universitat 
també efectua el còmput en equivalències a temps complet, i 
compleix així el límit establit. No obstant això, si d’acord amb la 
literalitat de la llei no s’efectua el càlcul tenint en compte les 
equivalències a temps complet, el percentatge és del 50,77%. 

-  En relació amb les disposicions de l’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 
de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, per a l’exercici de la segona activitat, 
indiquem el següent: 

- La major part de les persones que presenten l’escrit de 
sol·licitud de compatibilitat ho fan després de l’inici de 
l’activitat docent. 

- El cobrament per la realització de la segona activitat té lloc 
abans de la concessió d’aquesta. 

- S’ha posat de manifest la necessitat de millorar el control intern 
i conservar còpia dels càlculs efectuats per la Universitat sobre 
el compliment dels límits retributius de l’article 7.1 de la Llei 
53/1984. 

- La Universitat ha aprovat una sol·licitud de compatibilitat i ha 
prorrogat el contracte a una professora associada en situació 
laboral de suspensió del contracte per acord mutu de les parts. 
D’acord amb l’article 48.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 
23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut 
dels Treballadors, sobre suspensió amb reserva de lloc de 
treball “en cessar les causes legals de suspensió, el treballador 
tindrà dret a la reincorporació al lloc de treball reservat, en tots 
els supòsits a què es refereix l’article 45.1 excepte en els 
assenyalats en les lletres a) i b), en què caldrà ajustar-se als 
pactes”, en què el 45.1.a) és l’acord mutu de les parts, i no hi 
consta de manera expressa la reserva en el document signat per 
les dues parts. 
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- Respecte al sistema de fitxatge del PAS, s’observa que hi ha un gran 
nombre de jornades que es realitzen sense interrupció de 8 a 21 hores 
sense que hi conste veracitat d’absència d’interrupció. 

- Respecte a les gratificacions extraordinàries, destaca que en cap dels 
expedients de pagaments a personal propi analitzats consta la 
comprovació que es compte amb assignació pressupostària per a 
aquesta finalitat, tal com estableix l’article 28.2 de les normes 
d’execució pressupostària. A més, en cinc sol·licituds de pagament a 
personal propi falta la signatura de l’empleat que sol·licita 
l’abonament.  
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APÈNDIX 2. MARC NORMATIU 

A continuació es detallen les disposicions normatives més rellevants per 
a aquesta fiscalització amb caràcter complementari a les exposades en 
l’Informe de control formal de les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana: 

Transparència i bon govern 

- La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon Govern. 

- Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon 
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

- Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la 
Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, en matèria de 
transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon Govern. 

Personal 

- Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de 
la Funció Pública Valenciana. 

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

- Decret 174/2002, del Govern Valencià, sobre règim i retribucions del 
personal docent i investigador contractat laboral de les universitats 
públiques valencianes i sobre retribucions addicionals del 
professorat universitari. 

- Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del 
professorat universitari. 

- Reial Decret 1450/1989, de 24 de novembre, pel qual es modifica 
parcialment el Reial Decret 1930/1984, de 10 d’octubre, pel qual es 
desplega l’article 45.1 de la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de 
Reforma Universitària. 

- Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula el 
sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de 
l’acompliment del personal funcionari de carrera de l’Administració 
de la Generalitat, modificat pel Decret 93/2017. 

- Reial Decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat 
universitari. 
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- Reial Decret 1052/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el 
procediment per a l’obtenció de l’avaluació de l’Agència Nacional 
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, i de la seua certificació, a 
l’efecte de contractació de personal docent i investigador 
universitari. 

- Reial Decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 
del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, l’esborrany previ de 
l’Informe de fiscalització es va discutir amb els tècnics de la Universitat 
d’Alacant per al seu coneixement i per tal que, si era cas, hi efectuaren les 
observacions que estimaren pertinents. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
la redacció donada per la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 
de novembre, i de l’article 55.1.c) del Reglament de Règim Interior de la 
Sindicatura de Comptes, així com de l’Acord del Consell d’aquesta 
Institució pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe de 
fiscalització corresponent a l’exercici 2017, aquest es va trametre al 
comptedant per tal que, en el termini concedit, hi formulara al·legacions. 

Dins del termini concedit, la Universitat ha formulat les al·legacions que 
ha considerant pertinents. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal 
assenyalar el següent: 

1. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament. 

2. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe. 

En els annexos I i II s’incorporen el text de les al·legacions formulades i 
l’informe motivat que s’hi ha emés i que ha servit perquè aquesta 
Sindicatura les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j) de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció 
que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, 
i de l’article 55.1.h) del seu Reglament de Règim Interior i del Programa 
Anual d’Actuació de 2018 d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la reunió del dia 14 de desembre de 2018, va aprovar 
aquest Informe de fiscalització. 

 



ANNEX I 

Al·legacions presentades 





























ANNEX II 

Informe sobre les al·legacions presentades
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE LES DESPESES DE PERSONAL DE LA UNIVERSITAT 
D’ALACANT DE L’EXERCICI 2017 

El passat 19 de novembre de 2018, aquesta Institució va remetre 
l’esborrany de l’Informe de fiscalització de les despeses de personal de la 
Universitat d’Alacant corresponent a l’exercici 2017, per a al·legacions. 

Amb data 3 de desembre de 2018, es van rebre les al·legacions remeses per 
la Universitat. Aquestes al·legacions s’han analitzat seguint l’ordre en què 
es van formular i, sobre això, s’informa del que segueix: 

Primera al·legació 

Apartat 4.a) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 5 

Comentaris 

La Universitat manifesta que, efectivament, en l’exercici 2016 es va quedar 
en la fase d’obligació reconeguda i pendent de pagament l’import meritat 
de la paga extra que s’abona al mes de juny de 2017, encara que l’efecte 
d’aquesta excepció s’esmena si es té en compte l’efecte conjunt dels 
exercicis 2016 i 2017. 

En l’esborrany de l’Informe de la Sindicatura s’ha reflectit l’efecte de 
l’excepció en els exercicis 2016 i 2017. L’al·legació no contradiu les 
indicacions de l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 4.b) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 5 

Comentaris 

La Universitat manifesta que en l’actualitat s’ha reforçat el procés de 
conciliació de les dades de recursos humans amb la comptabilitat 
pressupostària i financera i que l’excepció recollida en l’esborrany de 
l’Informe de la Sindicatura s’ha esmenat en l’exercici 2018. 

L’al·legació no contradiu les indicacions de l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Tercera al·legació 

Apartat 4.c) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 5 

Comentaris 

Quant als contractes derivats de l’article 83, la Universitat al·lega que en 
la norma universitària actual no es fixen quantitats, ja que en funció de 
les característiques i el desenvolupament de cada una de les 
contractacions els responsables de cada una d’aquestes actuacions 
disposen lliurement la destinació dels fons, inclosos els que puguen 
dedicar-se a compensar personal de la Universitat o d’altres institucions. 

L’al·legació no contradiu les indicacions de l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 6.a) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 5 

Comentaris 

La Universitat al·lega que identifica els signants dels documents 
comptables A, D i O. Quant al document P, manifesta que és cert que en 
aquestes últimes signatures no apareix la identificació dels signants, sinó 
que figura com a antesignatura “L’interessat 1” i “L’interessat 2”. Així 
mateix, la Universitat informa que es procedeix a donar les instruccions 
oportunes per a incorporar a aquest document la identificació dels 
signants. 

En determinats documents ADOP a què ha tingut accés la Sindicatura no 
s’identifica el nom dels signants i, per això, es va incloure una 
recomanació en aquest sentit en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 6.b) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 6 

Comentaris 

La Universitat manifesta que establir un control de presència del personal 
docent i investigador és una qüestió que s’ha plantejat en diferents 
ocasions vinculada a una sèrie distinta de consideracions. És evident que 
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el control de presència del PDI només seria possible, segons la Universitat, 
pel que fa a impartició de docència, que entén resolt amb els mecanismes 
inclosos en els processos avaluadors a què se sotmet aquest personal. 

Quant al PAS, el control dels serveis extraordinaris es va concretar en la 
circular 4/2018, de Gerència. 

En l’esborrany de l’Informe de la Sindicatura, apèndix 1, apartat 6, es fa 
referència a la circular esmentada per la Universitat. No obstant això, es 
manté la recomanació, ja que la circular no recull el que es disposa en la 
recomanació. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Sisena al·legació 

Apartat 6.c) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 6 

Comentaris 

El capítol VIII, “Gratificacions per serveis extraordinaris”, de la “Normativa 
que regula la jornada de treball, horaris, permisos, llicències i vacances del 
PAS de la Universitat d’Alacant”, es va redactar en línia amb les 
disposicions de l’article 35 de l’Estatut dels Treballadors segons la 
Universitat, i en l’article 39 diu: “Són objecte de regulació en aquest capítol 
[...] que es produïsquen a requeriment de l’Administració”, una exigència 
que no opera en altres supòsits inclosos en el concepte esmentat de 
gratificacions extraordinàries. 

L’al·legació no contradiu les indicacions de l’esborrany de l’Informe. A 
més, en la pàgina 17 de l’esborrany de l’Informe es fa referència a aquesta 
normativa. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Setena al·legació 

Apartat 6.d) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 6 

Comentaris 

La Universitat al·lega que l’Oficina de Control Pressupostari tornarà a 
publicar el seu pla anual d’actuació una vegada que obtinga el vistiplau 
del rector perquè, entre altres objectius, servisca de referència a la 
comunitat universitària i per a identificar, en els diferents aspectes que 
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preveja, el procediment que cal seguir en els tràmits habituals de les 
diferents unitats. 

L’al·legació no contradiu les indicacions de l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació 

Apartat 6.e) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 6 

Comentaris 

En el resum econòmic del projecte que acompanya l’expedient del 
contracte es detalla, segons manifesta la Universitat, el percentatge que 
correspon a cada una de les categories PAS, personal contractat i docent. 
En principi, la Universitat considera que queden prou motivats els imports 
esmentats, encara que com a acció correctiva afegeix que s’hi podria 
incloure un quadre de text perquè l’investigador principal puga realitzar 
algun aclariment si cal. 

Tot i que en el resum econòmic es detallen uns percentatges, no s’indica 
a quin període corresponen, ni es motiven ni es concreta el concepte dels 
treballs que cal realitzar. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Novena al·legació 

Apartat 6.f) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 6 

Comentaris 

La Universitat manifesta que es concretarà una normativa específica de 
pagaments a personal propi en què es recolliran tots els aspectes 
necessaris per a regular adequadament aquesta qüestió. 

A més, fa referència a la normativa dels títols propis, a la qual es va tenir 
accés durant la fiscalització, i planteja com a acció de futur que les unitats 
competents de la Universitat aproven un límit màxim de remuneració, per 
la coordinació i la direcció, i de pagament per hora al professorat, que 
s’incorporaria a la normativa descrita anteriorment. 

L’al·legació no contradiu les indicacions de l’esborrany de l’Informe. 
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Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Desena al·legació 

Apartat 6.i) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 6 

Comentaris 

La Universitat manifesta que es tindrà en compte aquesta recomanació de 
l’esborrany de l’Informe i que en els pròxims comptes anuals s’elaborarà 
aquesta informació, seguint el model de l’Ordre de 16 de juliol de 2001, de 
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. Això no obstant, assenyala 
que la informació publicada informa sobre els imports per categories i del 
nombre d’empleats per categories. 

L’al·legació no contradiu les indicacions de l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Onzena al·legació 

Apartat 6.j) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 6 

Comentaris 

Amb motiu de l’aprovació del pressupost, la Universitat farà menció 
expressa de l’aprovació de l’RLT del PAS. Igualment, quan el pressupost 
reba l’informe del Consell de Govern, s’hi farà constar l’informe favorable 
per a aquesta RLT, i també –com ja es fa– l’aprovació de la relació de llocs 
de treball del personal docent i investigador. 

L’al·legació no contradiu les indicacions de l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Dotzena al·legació 

Apartat 6.k) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 6 

Comentaris 

En els resums econòmics inicials que contenen els contractes relacionats 
amb l’activitat investigadora en què no figure el percentatge de retenció 
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de costos indirectes, segons indica la Universitat, es regularà la inclusió 
d’aquest detall per als expedients que es generen en el futur. 

L’al·legació no contradiu les indicacions de l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Tretzena al·legació 

Apartat 6.l) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 7 

Comentaris 

Pel que fa a la recomanació de l’esborrany de l’Informe segons la qual en 
el capítol VI del pressupost de despeses només s’haurien de registrar les 
despeses d’investigació que efectivament siguen susceptibles de produir 
efectes en diversos exercicis futurs, la Universitat manifesta que el capítol 
6 d’inversions reals recull totes les inversions que realitza la Universitat 
en qüestions de creació d’infraestructures, com en la creació de 
coneixement. No obstant això, les despeses d’investigació no es registren 
en els comptes del subgrup 21, ja que no es compleixen rigorosament els 
criteris d’èxit del projecte ni poden quantificar-se’n els efectes econòmics. 

L’al·legació no contradiu les indicacions de l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Catorzena al·legació 

Apartat 6.m) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 7 

Comentaris 

La Universitat manifesta que, a través dels procediments d’administració 
electrònica que auxilien en la gestió ordinària dels seus serveis 
administratius, s’introduirà un sistema de control de pagaments que 
assegure que no se superen els imports màxims que puga percebre el 
personal. 

L’al·legació no contradiu les indicacions de l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Quinzena al·legació 

Apèndix 1.1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 8, paràgraf 1 

Comentaris 

Pel que fa a l’apèndix 1, punt 1, “Gestió de personal”, s’indica que durant 
l’any 2017 s’ha dividit la Subdirecció de Selecció i Provisió del Servei de 
Selecció i Formació en dues unitats, una de PAS i una altra de PDI. 

L’al·legació no contradiu les indicacions de l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Setzena al·legació 

Apèndix 1.1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 9, paràgraf b 

Comentaris 

La definició del procediment només permet que s’impute cada una de les 
despeses a la unitat de despesa de qui tramita l’expedient, és a dir, que 
només el personal “autoritzat” pot operar contra les claus econòmiques 
afectades. 

L’al·legació no contradiu les indicacions de l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Dissetena al·legació 

Apèndix 1.1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 9, paràgraf c 

Comentaris 

Segons indica la Universitat, és cert que no hi ha un procediment establit 
com a tal d’apunts de variació de nòmines, però el personal d’aquesta 
unitat confecciona una relació en què s’identifiquen les diferents 
incidències que van produint-se entre una nòmina tancada i la del mes 
següent, de manera que és possible conéixer les incidències que s’han 
produït cada mes. 

L’al·legació no contradiu les indicacions de l’esborrany de l’Informe. 
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Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Divuitena al·legació 

Apèndix 1.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 10, paràgraf final 

Comentaris 

Tota creació d’un lloc de treball –pas previ, amb caràcter general, a la 
incorporació de nou personal– consta en una resolució concreta signada 
per la Gerència, de la qual s’informa prèviament els representants 
sindicals. 

L’al·legació no contradiu les indicacions de l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Dinovena al·legació 

Apèndix 1.4 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 12 

Comentaris 

En relació amb l’autorització del Consell per al cost autoritzat de personal, 
la Universitat indica que l’última notificació en aquest sentit és la referida 
a l’any 2007. Aquesta situació s’ha manifestat en ocasió de diferents 
auditories i això ha motivat, pel que sembla, que en les lleis de 
pressupostos autonòmics dels exercicis 2017 i 2018, i també en l’esborrany 
de la de l’any pròxim, s’incloga, amb referència a l’any següent, un apartat 
perquè les universitats elaboren una proposta d’avantprojecte en què es 
justifiquen les despeses de personal previstes. Amb això entenem que es 
pretén poder expedir l’autorització esmentada amb prou garanties. La 
Universitat d’Alacant ha estat confeccionant aquest document en el 
termini establit en els dos exercicis en què, de moment, ha estat en vigor. 

L’al·legació no contradiu les indicacions de l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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Vintena al·legació 

Apèndix 1.5 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 13, diversos paràgrafs 

Comentaris 

- La Universitat pren nota per a eliminar els dos llocs del grup A/B que 
apareixen en l’RLT del PAS, ja que es tracta de places que ja no 
existeixen. 

- Quant a les característiques especials dels llocs eventuals, la 
Universitat manifesta que tant per les funcions (qualificades de 
confiança o assessorament personal) com per l’escassa regulació per 
a nomenar i cessar aquest personal, com també pel nul encaix en les 
notes d’identificació que conté l’RLT de la Universitat, considera 
innecessària cap altra identificació d’aquests llocs que no siga la de 
número de plaça, nom, administració i i itinerari, i fins i tot així 
aquests dos últims amb nul·la projecció. 

Les al·legacions no contradiuen les indicacions de l’esborrany de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-unena al·legació 

Apèndix 1.6 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 14, diversos paràgrafs 

Comentaris 

- Pel que fa als pagaments de personal propi efectuats sobre la base 
d’un contracte d’investigació de l’article 83 de la LOU, la Universitat 
manifesta que és normal acumular pagaments i que aquests 
pagaments es facen més enllà de la duració del conveni o contracte, 
ja que es fa quan són “utilitzables”, una vegada rebuts efectivament 
en el compte de la Universitat. 

L’al·legació no contradiu les indicacions de l’esborrany de l’Informe. 

- Quant als costos indirectes, la Universitat indica que es donaran 
instruccions perquè es procedisca a adequar la seua gestió en aquest 
sentit. 

L’al·legació no contradiu les indicacions de l’esborrany de l’Informe. 

- Segons la Universitat, ja s’han donat instruccions per a prendre 
mesures que validen que les quantitats abonades en referència als 
conceptes de pagaments a personal propi no superen el màxim 



Informe de fiscalització de la Universitat d’Alacant. Despeses de personal. Exercici de 2017 
 

10 

previst1, per tots els conceptes, no solament el derivat de l’article 83 
de la LOU, ja esmentat. 

 L’al·legació no contradiu les indicacions de l’esborrany de l’Informe. 

- Pel que fa als pagaments per treballs tècnics, la Universitat fa 
referència a l’EBEP, que en l’article 24.d es refereix als “serveis 
extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball”, un 
terme molt més ampli que el d’hora extraordinària. Els treballs, 
segons la Universitat, s’han realitzat fora de l’horari laboral dels dos 
treballadors, encara que com s’indica en el nomenament de 
responsables de la tasca que se’ls va encomanar específicament no 
es va establir un horari concret de realització de la tasca. 

La Universitat afegeix que la relació de pagaments –gratificacions 
extraordinàries– a personal propi té una certa dificultat, ja que la definició 
del concepte retributiu, com es diu en l’Informe, no permet que siguen 
pagaments fixos en la quantia ni periòdics en la meritació, tot i que la 
Universitat ha fet tres matisacions. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-dosena al·legació 

Apèndix 1.7 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 17, diversos paràgrafs 

Comentaris 

- Pel que fa a certes convocatòries de selecció de personal, la 
Universitat manifesta que se solen tramitar amb molta urgència, ja 
que en la majoria dels casos es disposa de molt poc de temps entre 
la concessió de l’ajuda i el termini que s’exigeix per a la contractació. 
Els terminis establits per normativa interna, molt ajustats, obliguen 
que el temps mínim en què es resolen aquestes convocatòries (des 
que l’investigador fa la petició de convocar fins que el candidat 
seleccionat pot signar el contracte) és d’un mes i mig a dos mesos. 
Una reunió prèvia per a establir criteris, amb el termini consegüent 
d’al·legacions i reclamacions, més una segona reunió per a contestar 
i resoldre aquestes al·legacions allargaria el procés encara un mínim 
de mig mes. 

- La Llei 30/2015 modifica la duració dels contractes predoctorals i 
n’amplia la duració màxima, però aquesta modificació no s’ha 

                                                 
1  Reial Decret 1930/1984, de 10 d’octubre, actualitzat pel Reial Decret 1450/1989, de 24 de 

novembre, si bé aquesta norma regulava els ingressos derivats de l’article 45.1 de la Llei Orgànica 
11/1983, que s’entén adaptat al que regula l’article 83 esmentat de la Llei Orgànica d’Universitats. 
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traslladat a la seua normativa interna, tal com indica la Universitat, 
ja que entén que si una norma de rang superior s’actualitza el canvi 
és operatiu. En qualsevol cas, segons indica la Universitat, s’inclourà 
una clàusula en la seua normativa perquè siguen automàticament 
operatius els canvis de la normativa de referència. 

Les al·legacions no contradiuen les indicacions de l’esborrany de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-tresena al·legació 

Apèndix 1.8 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 18 

Comentaris 

Sobre l’expedient de dietes, la Universitat al·lega que l’ordenament intern 
només permetia ajustar l’import reconegut d’indemnització de 120 euros 
diaris, sobre el previst en la casa, a través del concepte “altres”. Aquesta 
situació ja s’ha resolt en l’ordenament vigent des d’aquest any 2018. A 
més, assenyala que els preus dels vols a través d’aquest aeroport són més 
avantatjosos que els que operen directament a Monterrey i que les dietes 
preveuen un dia d’anada i un altre de tornada. 

Conseqüències en l’Informe 

Es modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe i s’hi afegeix: 

“Posteriorment, en el procés d’al·legacions, la Universitat posa de 
manifest que ‘segons la informació facilitada per l’agència de viatges, 
com que l’aeroport de Cancun opera amb un nombre major de 
companyies que el de Monterrey, els preus dels vols a través d’aquest 
aeroport són més avantatjosos que els que operen directament a 
Monterrey, amb exemples facilitats per aquesta agència de viatges 
de preus que representen al voltant del 50% en el primer dels casos’.” 

Vint-i-quatrena al·legació 

Apèndix 1.10 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 19 

Comentaris 

La Universitat fa referència a l’article 25 de la Llei 2/2015 i indica que ja ha 
manifestat repetidament el seu desacord amb la interpretació segons la 
qual aquesta mesura hi és aplicable. 
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Quant a la referència a “màxims responsables” de la resta d’entitats 
incloses en l’article 2 de la llei de referència, la Universitat al·ludeix al fet 
que tant el rector com el president del Consell Social són nomenats amb 
uns requisits i condicions que no concorren en la resta d’autoritats de les 
entitats esmentades. 

Finalment, afegeix la Universitat, igual que en el cas de les retribucions 
dels alts càrrecs, el Decret 105/2017 indica en l’article 2.2 que aquesta 
obligació l’ha de complir únicament l’Administració de la Generalitat i el 
seu sector públic instrumental, ja que fa referència a l’article 9.3.2.c) de la 
Llei 2/2015. Per això no té publicada aquesta informació; això no obstant, 
sí que ho estan les taules retributives del personal funcionari en el Portal 
de Transparència. 

En l’esborrany de l’Informe de la Sindicatura s’ha recollit aquesta última 
apreciació en la pàgina 20. No obstant això, es considera aplicable l’article 
91.g) de la Llei 2/2015. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-cinquena al·legació 

Apèndix 1.11 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 20 

Comentaris 

Quant al procés d’ajust de la reducció d’havers del 5%, prevista en el Reial 
Decret Llei 8/2010, la Universitat manifesta que s’han seguit els tràmits 
necessaris a l’efecte, encara que no s’ha contestat cap dels arguments 
exposats repetidament per aquesta Universitat i davant de diferents 
instàncies. Afegeix que es continua amb els tràmits per a localitzar el 
professorat que ja no es troba en actiu perquè procedisca al reintegrament 
pendent. 

En aquest mateix assumpte, la Universitat no comparteix la interpretació 
que es fa respecte a la vigència efectiva de la norma de referència; als 
arguments que s’han exposat repetidament, com s’ha dit en l’apartat 
anterior. A més, destaca que l’informe de l’òrgan consultiu de la 
Comunitat Valenciana incorpora una intervenció particular sobre la 
prescripció de certes quantitats de les retingudes reclamades en el 
procediment, a més de recalcar que l’òrgan esmentat va conéixer el detall 
del període en què es va considerar aquesta retenció i no s’ha indicat res 
quant al fet que el seu inici fora diferent del considerat per la Universitat. 
Per tant, entén que aquest assumpte ha de quedar ja tancat. 

Les al·legacions no contradiuen les indicacions de l’esborrany de 
l’Informe. 
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Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-sisena al·legació 

Apèndix 1.12 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 20 

Comentaris 

La Universitat ja ha previst que se sol·licite formalment a la direcció de 
l’Oficina de Control Pressupostari el seu pla de treball per a l’exercici de 
2019, que es publicitarà oportunament per a coneixement de la 
Comunitat. Afegeix que en aquest document s’actualitzaran les 
condicions en què es desenvoluparà l’acció interventora de l’Oficina 
durant aquest exercici. 

Pel que fa a les referències als seus tràmits, s’informa que el Consell de 
Govern, en la sessió de 26 d’octubre de 2017, va acordar modificar alguns 
dels aspectes del reglament de funcionament de l’Oficina, de manera que 
s’entén que no ha de ser el rector qui presente la memòria anual 
d’actuacions de l’Oficina davant del Consell Social. 

Conseqüències en l’Informe 

En la pàgina 21, on diu “El rector ha de traslladar aquesta memòria al 
Consell Social per a la supervisió preceptiva i, amb posterioritat, 
perquè el Consell de Govern en prenga coneixement” 

Ha de dir “S’ha de traslladar aquesta memòria al Consell Social per a 
la supervisió preceptiva i, amb posterioritat, perquè el Consell de 
Govern en prenga coneixement”. 

Vint-i-setena al·legació 

Apèndix 1.13 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 22, paràgraf primer 

Comentaris 

La Universitat argumenta que, si bé no es descriu que el càlcul del 
percentatge de plantilla de personal docent contractada es faça en termes 
d’equiparació a temps complets, tampoc hi ha cap referència que ho 
impedisca. A més, afegeix la Universitat, que s’ha de tenir en compte la 
dificultat manifesta en els últims anys per a poder incorporar places que 
no siguen precisament de professor associat, és a dir, les de dedicació 
parcial. 
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Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-vuitena al·legació 

Apèndix 1.13 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 22, paràgraf segon 

Comentaris 

Quant al tema dels expedients de reconeixement de compatibilitat, la 
Universitat al·lega que s’han millorat els procediments per a la resolució 
d’aquests expedients, i això va permetent que se’n puga concloure una 
bona part en el seu moment. Els tràmits en altres administracions no es 
poden iniciar fins a la signatura del contracte en la Universitat, i això 
implica que es produïsca l’inici de la impartició de classes mentre els 
òrgans de decisió competent estudien les sol·licituds presentades. 

Les al·legacions no contradiuen les indicacions de l’esborrany de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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