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TAULA SIGLES I ABREVIATURES
Art.

Article

AQUIB

Consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears

BCL

Banco de Crédito Local

BOE

Boletín Oficial del Estado

BOIB

Butlletí Oficial de les Illes Balears

CAIB

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

COFIU

Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries

c.t.

A curt termini

CTI

Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB

DOUE

Diari Oficial de la Unió Europea

EHA

Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda

Exp.

Expedient, expedients

FEDER

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

FOU

Full Oficial de la UIB

FUEIB

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

IB

Illes Balears

ISSAI

International Standars of Supreme Audit Institutions (Normes internacionals de
les entitats fiscalitzadores superiors)

IVA

Impost sobre el valor afegit

LGP

Llei general pressupostària

LOU

Llei orgànica d'universitats

l.t.

A llarg termini

MICIIN

Ministeri de Ciència i Innovació

Modif.

Modificacions pressupostàries

Núm.

Número

OCEX

Òrgans de Control Extern Autonòmics

PAS

Personal d'Administració i Serveis

PCAP

Plec/s de clàusules administratives particulars

PDI

Personal Docent i Investigador

PGC

Pla General de Comptabilitat (privat)

PGCP

Pla General de Comptabilitat Pública

PPT

Plec de prescripcions tècniques

RD

Reial decret
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RDL

Reial decret llei

RGLCAP

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques

RLT

Relació de llocs de treball

SCIB

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

TACRC

Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

TIC

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

TRLCSP

Text refós de la Llei de contractes del sector públic

UIB

Universitat de les Illes Balears
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I.

INTRODUCCIÓ

1. PRESENTACIÓ
De conformitat amb el que estableixen l'article 82 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears i
els articles 1 i 2.1.a de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears (SCIB), correspon a aquesta institució la fiscalització externa de l'activitat econòmica,
financera i comptable del sector públic de les Illes Balears, sense perjudici de les competències
que corresponen al Tribunal de Comptes, d'acord amb el que disposen els articles 136 i 153.d
de la Constitució espanyola i la Llei orgànica que el regula.
D'acord amb l'article 2 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes, l'àmbit
subjectiu d'actuació d'aquesta institució inclou la Universitat de les Illes Balears (UIB) i
qualsevol organisme, entitat, fundació o empresa amb participació majoritària o domini efectiu
d'aquesta entitat.
L'article 12 de l'esmentada Llei 4/2004 determina que els resultats de les actuacions
fiscalitzadores s'han d'exposar mitjançant informes o memòries, elaborats i aprovats segons el
que estableix el Reglament de règim interior de l'SCIB (BOIB núm. 78, de 21 de maig de 2005),
elevats al Parlament de les Illes Balears i publicats, posteriorment, en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB).
La Universitat forma part del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, té
personalitat jurídica i desenvolupa les seves funcions en règim d'autonomia i coordinació.
L'autonomia inclou, en l'aspecte econòmic, l'aprovació dels seus pressuposts i l'administració
dels seus béns.
L'Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponents a l'exercici
2018 està previst en el Programa d'actuacions de la Sindicatura per a l'any 2019 i 2020.
La fiscalització duta a terme comprèn:


La fiscalització dels comptes anuals de la UIB corresponents a l'exercici 2018.
La dita fiscalització és de regularitat i periodicitat anual, i inclou:
 Una auditoria financera per comprovar l'adequació dels estats comptables de
l'entitat fiscalitzada als principis i als criteris que li són aplicables, així com la
fiabilitat de la informació que subministren els dits estats, i per poder emetre
una opinió amb un nivell de seguretat raonable en relació amb els aspectes que
es descriuen en aquest Informe.
 Una revisió del compliment de la legalitat per comprovar si les activitats, les
operacions pressupostàries i financeres i la informació reflectida en els comptes
anuals resulten conformes, en tots els aspectes significatius, a les disposicions
legals i reglamentàries aplicables, i per poder formular unes conclusions, amb
un nivell de seguretat limitada, sobre l'adequació a la legalitat de les operacions
revisades. Les dites conclusions se circumscriuen als procediments descrits en
aquest Informe i a les mostres d'expedients que han estat seleccionades en
cada cas.
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La fiscalització de la contractació de la UIB i, si escau, de les seves entitats
dependents, Fundació Universitat-Empresa i Consorci Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (d'ara en endavant, FUEIB i AQUIB, respectivament), per
comprovar si l'activitat contractual resulta conforme, en tots els aspectes significatius, a
les disposicions legals i reglamentàries aplicables. L'auditoria de compliment
proporciona un nivell de seguretat limitada, i les conclusions se circumscriuen als
procediments descrits en aquest Informe i a les mostres d'expedients que han estat
seleccionades en cada cas.

L'SCIB ha elaborat els annexos a aquest Informe amb les dades comptables que han aportat
les entitats fiscalitzades i de les quals són una transcripció o, en alguns casos, un resum. Els
estats que s'inclouen en el text de l'Informe són, tret que s'indiqui el contrari, el resultat de
l'anàlisi de la fiscalització, coincidents o no amb les esmentades dades comptables.
Les unitats monetàries de les xifres que apareixen en l'Informe, tret dels casos en què
s'especifica el contrari, s'han expressat en milers d'euros. Internament, s'ha treballat amb les
xifres en euros i en cèntims d'euro. Les dades que apareixen en l'Informe són les originals
reconvertides a milers d'euros amb el format de visualització de zero decimals, tot i que
conserven la totalitat de les xifres. Es fa constar la xifra 0 quan l'import és inferior a 500 euros,
mentre que, quan la quantia és 0, apareix el signe -. La coherència interna és absoluta, tot i
que, si només es consideren les xifres que figuren en l'Informe, apareixen, en alguns casos,
diferències degudes al format de visualització de les dades.
Les incidències descrites en l'Informe figuren en lletra cursiva per facilitar-ne la identificació i les
recomanacions, en lletra cursiva i negreta.

2. OBJECTIUS, ABAST I RENDICIÓ DE COMPTES
A.

OBJECTIUS GENERALS

Els objectius generals d'aquesta fiscalització són els següents:

B.



Verificar que els comptes de l'exercici fiscalitzat mostren adequadament, en tots els
aspectes significatius, la situació econòmica, financera i patrimonial, així com la
liquidació dels pressuposts de despeses i ingressos, d'acord amb els principis
comptables públics.



Comprovar el grau de compliment de les disposicions legals i reglamentàries que són
aplicables a la gestió dels fons públics.



Analitzar la contractació de la UIB i, si escau, de les entitats dependents FUEIB i
AQUIB durant l'exercici 2018 sobre una mostra d'expedients seleccionats.

ÀMBIT SUBJECTIU, OBJECTIU I TEMPORAL

a. ÀMBIT SUBJECTIU

L'àmbit subjectiu d'aquest Informe és el següent:
Universitat de les Illes Balears
Entitats dependents de la UIB:


Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB)



Consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)
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A més, les entitats següents tenen relació amb la UIB i se'n dona informació en aquest Informe:
Entitats vinculades a la UIB:


Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU)



Consorci Escola d'Hoteleria

Pel que fa a altres entitats vinculades, que no formen part de l'àmbit subjectiu de l'Informe, cal
destacar les següents:


ParcBit Energia i Altres Serveis, SCL



Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat de les Illes Balears



Fundació Jardí Botànic de Sóller



Consorci Institut d'Estudis Baleàrics

En el mateix cas es troben les escoles adscrites a la UIB (Escola Universitària de Turisme del
Consell Insular d'Eivissa, Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, Escola Universitària
d'Odontologia ADEMA i Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears), així com els
Instituts universitaris de recerca mixtos: IMEDEA (Institut Mediterrani d'Estudis Avançats),
INAGEA (Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua) i IFISC (Institut de
Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos).
b. ÀMBIT OBJECTIU I TEMPORAL

L'àmbit objectiu de la fiscalització és el següent:


En relació amb la UIB, s'han fiscalitzat els comptes anuals de 2018, que inclouen:
balanç de situació, compte del resultat econòmic patrimonial, estat de canvis en el
patrimoni net, estat de la liquidació del pressupost, estat de fluxos d'efectiu i memòria.
Els comptes anuals esmentats presenten diverses incidències i limitacions, que es
detallen en cada uns dels apartats de l'Informe, fruit de la fiscalització que ha realitzat la
Sindicatura. Cal destacar que la memòria del pressupost inicial incorpora el pressupost
de la FUEIB i de l'AQUIB, tot i que en els comptes anuals de la UIB no consten els de
les entitats dependents. Tot i així, els comptes anuals de la UIB corresponents a
l'exercici 2018 inclouen una nota amb el resultat consolidat de les tres entitats.
L'Informe inclou una opinió financera, amb un nivell de seguretat raonable, i una
conclusió de compliment, amb un nivell de seguretat limitada, sobre si els comptes
anuals de la UIB presenten la informació d'acord amb els principis comptables i la
normativa legal que li és aplicable. La naturalesa, els objectius i l'abast del treball sobre
el compliment són limitats si es compara amb els prevists per emetre una opinió amb
seguretat raonable.
Quant a l'auditoria financera, cal tenir en compte que no s'ha dut a terme la revisió dels
procediments de gestió de la liquidació pressupostària dels ingressos del capítol 3
«Taxes, preus públics i altres ingressos» i la seva equivalència en la comptabilització
patrimonial.



Tot i que les entitats dependents no formen part de l'opinió, en l'apartat III. ENTITATS
DEPENDENTS I VINCULADES i en les fitxes individualitzades de l'apartat VI.
ANNEXOS es fa una revisió formal i una anàlisi general dels comptes anuals de la
FUEIB i de l'AQUIB. Concretament, en les fitxes s'exposa el fonament de l'opinió dels
informes d'auditoria financera externa i de compliment de legalitat, en el seu cas,
9
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mentre que, en l'apartat III d'aquest Informe es dona compte dels aspectes més
destacables de la FUEIB i l'AQUIB.
Quant als informes d'auditoria externa, l'SCIB no els ha revisats, per la qual cosa no pot
assumir com a pròpies les opinions i les excepcions que s'hi posen de manifest.
S'enumeren les entitats vinculades a la UIB i s'exposa, si escau, un quadre amb les
aportacions patrimonials rebudes de la UIB.


Pel que fa a la contractació, s'analitza el compliment de la normativa aplicable. La UIB
ha informat d'un total de 63 expedients de contractació, en 18 dels quals no consta el
preu d'adjudicació, bé perquè es tracta d'acords marc, contractes que generen
ingressos o pròrrogues sense import consignat. L'import adjudicat global de la resta
d'expedients dels quals s'ha informat ascendeix a 4.641 milers d'euros, sense IVA..
L'SCIB ha revisat 7 expedients de contractació, en dos dels quals no s'indica el preu
d'adjudicació, atès que corresponen a un acord marc i a un contracte generador
d'ingressos. Els 5 expedients restants sumen un import conjunt de 2.659 milers d'euros
i representen el 57,3 % de l'import d'adjudicació de l'exercici. En la revisió s'han
analitzat les distintes fases de l'expedient de contractació: actuacions administratives
preparatòries, adjudicació, formalització, modificació i execució del contracte.
D'altra banda, els 5.216 contractes menors adjudicats al 2018 sumen un import conjunt
de 3.309 milers d'euros, sense IVA. D'aquests, se n'han revisat 10.
Pel que fa a la FUEIB, s'ha informat l'SCIB d'un contracte tramitat mitjançant
procediment obert simplificat per un preu d'adjudicació, IVA exclòs, de 27 milers
d'euros, i de 86 contractes amb adjudicació directa, d'acord amb l'article 318 de la
LCSP, per un import conjunt de 497 milers d'euros, sense IVA. En l'exercici 2018 no
s'ha analitzat la contractació de la FUEIB.
Quant a l'AQUIB, s'informa l'SCIB que en l'exercici 2018 no han formalitzat, modificat o
prorrogat cap contracte.
Per tant, en l'apartat V. CONTRACTACIÓ de l'Informe es destaquen les incidències
més significatives relatives a l'activitat contractual de la UIB i s'emet una conclusió de
compliment, amb un nivell de seguretat limitada, sobre la dita activitat.

L'àmbit temporal de la fiscalització abasta l'exercici 2018.

C.

RENDICIÓ DE COMPTES

Els comptes anuals de la UIB de l'exercici 2018 s'han retut en termini a la Sindicatura de
Comptes, concretament el 15 de juliol de 2019, després que el Ple del Consell Social els
aprovàs, en sessió de dia 9 de juliol de 2019.
Els comptes anuals de les entitats dependents, FUEIB i AQUIB, que varen aprovar els òrgans
de govern respectius, s'han retut en la mateixa data, però sense estar integrats en la rendició
de comptes de la UIB.
L'opinió i, si escau, les excepcions, dels informes d'auditoria externa es mostren en la fitxa
individualitzada d'aquestes entitats, en l'apartat VI. ANNEXOS d'aquest Informe.
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RECOMANACIONS
Elaborar uns comptes anuals consolidats complets de la UIB i les entitats dependents a
fi de reflectir la realitat econòmica financera del grup sota control de la UIB i evitar la
pèrdua d'informació de les entitats dependents.

3. NORMES D'AUDITORIA APLICADES
El treball de fiscalització s'ha dut a terme d'acord amb els principis fonamentals de fiscalització
del sector públic (ISSAI-ES 100), els principis i les normes d'auditoria elaborats per la
Intervenció General de l'Estat, la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control
Extern de l'Estat Espanyol, i també, supletòriament, les Normes tècniques d'auditoria de
l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).
Així mateix, s'han tingut en compte les Normes internacionals d'auditoria 200 «Principis
fonamentals de la fiscalització o auditoria financera», 400 «Principis fonamentals de la
fiscalització de compliment», 1000 «Directrius de l'auditoria financera», 1700 «Formació de
l'opinió i emissió de l'informe d'auditoria sobre els estats financers» i 4000 «Norma per a les
auditories de compliment», que l'SCIB va assumir mitjançant els acords del Consell d'11 de
juliol i de 18 de desembre de 2014, així com les guies pràctiques de fiscalització dels OCEX
GPF-OCEX-1730: «Preparació d'informes d'auditoria sobre els estats financers» i GPF-OCEX
4001: «Les fiscalitzacions de compliment de legalitat i models d'informes».

4. MARC NORMATIU
El marc normatiu específic que regula l'activitat econòmica financera de la UIB durant l'exercici
2018, el constitueixen, bàsicament, les disposicions següents:
Normativa autonòmica:


Llei 2/2003, de 20 de març, d'organització institucional del sistema universitari de les
Illes Balears



Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears



Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l'any 2018



Decret 204/1996, de 28 de novembre, d'assumpció i distribució de competències
transferides per l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en matèria d'universitats



Decret 50/2004, de 28 de maig, mitjançant el qual s'aprova el Reglament d'organització
i funcionament del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears



Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les
Illes Balears

Normativa estatal:


Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats



Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d'universitats
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Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària



Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic



Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014



Reial decret 2243/1996, de 18 d'octubre, sobre el traspàs de funcions i serveis de
l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria
d'universitats

Annex I. Marc normatiu de l'exercici 2018

5. METODOLOGIA I CRITERIS IDENTIFICATS
Les Directrius tècniques de fiscalització dels comptes anuals de la Universitat de les Illes
Balears corresponent a l'exercici 2018 determinen que la dita fiscalització ha de comprendre,
entre d'altres, les actuacions següents:


Una revisió general del control intern de la UIB en les àrees en les quals resulta
necessària per obtenir un coneixement adequat, que sigui rellevant a efectes de
l'auditoria, tant pel que fa a la fiabilitat de la informació financera com pel que fa al
compliment de les disposicions legals i reglamentàries aplicables.
Aquesta revisió duu implícita una avaluació de risc a fi de determinar les proves
d'auditoria que s'han d'executar per poder emetre una opinió, amb un nivell de
seguretat raonable, amb relació a si els estats financers en el seu conjunt estan lliures
d'incorreccions materials, ja sigui per frau o error, i per poder concloure, amb un nivell
de seguretat limitada, sobre el compliment, en els aspectes més significatius, del marc
jurídic aplicable.
Tal com ha manifestat reiteradament l'SCIB en informes anteriors, es produeix una
concentració de les funcions de gestió o de fiscalització en el gerent, circumstància que
implica una debilitat en el control intern dels procediments, per la qual cosa seria
recomanable constituir una unitat de control intern (intervenció o unitat d'auditoria
interna) que exercís aquestes funcions amb independència i autonomia respecte dels
òrgans de gestió. Cal destacar que, el 12 de novembre de 2018, s'ha convocat,
mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, el lloc de treball
d'interventor, adscrit al Servei d'Intervenció de la Universitat i que en consta l'acta de
presa de possessió, de 16 de gener de 2019.



Una anàlisi de les àrees considerades de risc, a partir del resultat de les fiscalitzacions
que ha dut a terme l'SCIB en exercicis anteriors, i la determinació dels procediments
generals d'auditoria que s'han d'emprar per mitigar aquest risc.



Pel que fa a les entitats dependents, una exposició de les principals dades
econòmiques de l'exercici 2018 i la reproducció dels fonaments de l'opinió dels
informes d'auditoria financera i de compliment de legalitat que han realitzat auditors
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externs. Així mateix, determinació de les operacions que han realitzat les entitats
esmentades i la UIB per elaborar els estats comptables consolidats.


En relació amb la contractació, determinació de les proves específiques per executar
sobre la mostra d'expedients seleccionada de contractes no menors formalitzats i
contractes menors adjudicats durant l'exercici 2018, per poder concloure, amb un nivell
de seguretat limitada, sobre el compliment en els aspectes més significatius del marc
jurídic aplicable, així com verificació del compliment de les obligacions i els deures més
rellevants descrits en els contractes signats.



Atenció a l'existència de possibles indicis de frau o de responsabilitat comptable, tant
en la realització de les proves com en l'avaluació dels resultats de la fiscalització, i, si
escau, manifestació d'aquesta circumstància en l'Informe.

Cal assenyalar que, d'acord amb els objectius generals, l'abast i les normes d'auditoria
aplicades, la fiscalització duta a terme no abasta la revisió íntegra de totes les operacions i les
transaccions que ha realitzat la Universitat de les Illes Balears durant l'exercici 2018, sinó que
comprèn les proves selectives, la revisió dels procediments, de registres i dels antecedents que
s'han considerat adients en funció de la importància relativa de les incidències detectades i
atenent els mitjans personals i materials de què disposa l'Àrea de Consells Insulars i Universitat
d'aquesta Sindicatura de Comptes.
En aquest sentit, no s'ha dut a terme la revisió dels procediments de gestió de la liquidació
pressupostària dels ingressos del capítol 3 «Taxes, preus públics i altres ingressos» i la seva
equivalència en la comptabilització patrimonial.

6. RESPONSABILITAT DE LA UIB EN RELACIÓ AMB ELS
COMPTES ANUALS I EL COMPLIMENT DE LEGALITAT
Els òrgans de direcció de la UIB, de la FUEIB i de l'AQUIB tenen la responsabilitat d'elaborar
els comptes anuals i, en el seu cas, formular conclusions sobre l'adequació a la legalitat de les
operacions realitzades, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera, dels resultats i de l'execució del pressupost, de conformitat amb el marc normatiu
d'informació financera aplicable. També són responsables del control intern que es consideri
necessari per permetre la preparació dels dits comptes, lliures d'incorreccions material per frau
o error.
A més, la direcció de la UIB, de la FUEIB i de l'AQUIB ha de garantir que les activitats i les
operacions dutes a terme en la gestió dels contractes objecte de fiscalització resulten
conformes a les normes aplicables. Així mateix, són responsables del sistema de control intern
que es consideri necessari per garantir que l'activitat contractual revisada està exempta
d'incompliments legals i d'incorreccions materials deguts a frau o error.

7. RESPONSABILITAT
DE
LA
SINDICATURA
COMPTES DE LES ILLES BALEARS

DE

La responsabilitat de l'SCIB és expressar una opinió, amb un nivell de seguretat raonable,
sobre els comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponents a l'exercici 2018 i,
en el seu cas, formular unes conclusions, amb un nivell de seguretat limitada, sobre l'adequació
a la legalitat de les operacions revisades. Igualment, és responsabilitat de l'SCIB expressar
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unes conclusions, amb un nivell de seguretat limitada, sobre el compliment de la legalitat de
l'activitat contractual de la UIB per a l'exercici 2018. Les dites conclusions s'han de
circumscriure a les mostres d'expedients seleccionades i als procediments descrits en aquest
Informe.
La fiscalització s'ha dut a terme de conformitat amb els principis fonamentals de fiscalització del
sector públic, els principis fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control
extern (OCEX) i les instruccions de fiscalització aprovades pel Consell de l'SCIB. Els esmentats
principis exigeixen el compliment dels requeriments d'ètica, així com que la finalitat de la
planificació i l'execució de la fiscalització s'adrecin a obtenir una seguretat raonable que els
comptes estan lliures d'incorreccions materials; i una seguretat limitada que les activitats, les
operacions pressupostàries i financeres, la informació reflectida en els estats comptables, així
com la contractació efectuada, resulten conformes, en els seus aspectes significatius, a la
normativa aplicable.
L'abast de l'auditoria, el delimiten els objectius generals, l'àmbit subjectiu, objectiu i temporal i la
metodologia exposats en els apartats anteriors d'aquest Informe.
La fiscalització ha requerit l'aplicació de procediments per obtenir prova d'auditoria sobre els
imports i la informació reflectida en els comptes anuals; i sobre el compliment de la legalitat
durant l'exercici fiscalitzat. Els procediments aplicats depenen del judici de l'auditor, inclosa la
valoració dels riscs d'incorrecció material en els comptes anuals deguts a frau o error. Per a les
valoracions del risc, s'ha tingut en compte el control intern rellevant per formular els comptes
anuals i per garantir el compliment de la normativa aplicable, amb la finalitat de dissenyar els
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la
finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. A efectes d'aquest
Informe, la valoració del risc presenta les limitacions que es posen de manifest en l'apartat I.5.
Quant a l'auditoria de compliment lligada a l'auditoria financera, la revisió s'ha limitat
bàsicament a l'aplicació de procediments analítics i a activitats d'indagació. No s'ha dut a terme
una auditoria sobre el compliment general, per la qual cosa les conclusions de l'SCIB
proporcionen només seguretat limitada, d'acord amb el treball realitzat.
Pel que fa a la FUEIB i l'AQUIB, es reprodueixen en aquest Informe els fonaments de l'opinió
dels informes de les auditories financera i de compliment que han realitzat auditors externs, per
la qual cosa l'SCIB no assumeix com a pròpies les opinions i les excepcions que s'hi posen de
manifest.
La Sindicatura de Comptes considera que la prova d'auditoria obtinguda proporciona una base
suficient i adequada per fonamentar l'opinió de l'auditoria financera, amb les limitacions i les
incidències més significatives que s'assenyalen en cada cas, i per fonamentar les conclusions
sobre el compliment de la legalitat, que s'expressen en forma de seguretat limitada.
Així mateix, considera que la prova d'auditoria obtinguda proporciona una base suficient i
adequada per fonamentar les conclusions sobre el compliment de la legalitat en matèria de
contractació de la UIB, que s'expressen en forma de seguretat limitada.
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II. UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
1. OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS
DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
A.

FONAMENT DE L'OPINIÓ FINANCERA AMB EXCEPCIONS

Abast
1. La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha fiscalitzat els comptes anuals de la
Universitat de les Illes Balears de l'exercici 2018, que comprenen l'estat de la liquidació del
pressupost, el balanç de situació, el compte del resultat econòmic patrimonial, l'estat de canvis
en el patrimoni net, l'estat de la liquidació del pressupost, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria.
La Gerència de la Universitat és la responsable de formular els comptes anuals, d'acord amb el
marc normatiu d'informació financera aplicable i que es detalla en l'annex I.4. Excepte per les
limitacions esmentades en els paràgrafs 2-7 següents, el treball de fiscalització s'ha efectuat
d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe i seguint les
normes d'auditoria, la metodologia i els criteris identificats en els apartats I.3 i I.5 anteriors.
Limitacions de l'abast
2. La UIB té reconegut en el compte «130. Subvencions de capital pendents», en l'epígraf «IV.
Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats», un total de 24.535 milers
d'euros (23.786 milers a 31 de desembre de 2017), corresponents al valor pendent d'amortitzar
de l'immobilitzat cedit a la Universitat, donacions rebudes i immobles finançats amb
determinades subvencions. Atès que aquests elements no són tots els actius dels quals
disposa la Universitat que han estat finançats amb subvencions de capital o els té cedits
gratuïtament, i atès que no es disposa de la relació valorada dels béns que tenen aquesta
característica i no s'han pogut aplicar procediments alternatius d'auditoria per determinar-ne el
valor net comptable, no s'ha obtingut prova d'auditoria suficient i adequada a fi de verificar
l'import que hauria de figurar en l'epígraf «IV. Altres increments patrimonials pendents
d'imputació a resultat», a 31 de desembre de 2018, ni per determinar-ne l'efecte sobre el
resultat econòmic patrimonial de l'exercici fiscalitzat.
3. A 31 de desembre de 2018, diverses obres que ha dut a terme el COFIU en els edificis de la
UIB resten pendents d'incorporació en l'inventari a l'espera que aquest en certifiqui el valor a la
UIB. Atès que no es disposa d'una valoració adequada de les obres i que no s'han pogut
aplicar procediments alternatius d'auditoria per comprovar la dita valoració, no s'ha obtingut
prova d'auditoria suficient per determinar l'import que, a 31 de desembre de 2018, hauria de
figurar en l'epígraf «II. Immobilitzat material» ni el seu efecte en el patrimoni net.
4. De la revisió de les diferències de finançament afectat, s'ha constatat que no sempre
coincideixen els costs dels projectes que es tenen en compte per calcular les desviacions de
finançament amb els costs que s'han justificat a l'ens finançador. D'altra banda, per aplicació de
l'Acord executiu núm. 10772 de 17 de setembre de 2013, es distribueixen fons de projectes
afectats a altres projectes que no hi estan, sense que aquesta desafectació compleixi els
requisits necessaris.
Tots aquests fets distorsionen el resultat de les desviacions de finançament afectat tant de
l'exercici com acumulades. És per això que l'SCIB no pot quantificar les incorreccions que
afecten el càlcul de les dites desviacions de finançament, ni el seu impacte en el romanent de
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tresoreria i en el resultat de l'exercici ajustat. Tampoc pot estimar adequadament l'import dels
crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals, que figura en el
resultat pressupostari per un total de 1.232 milers d'euros.
5. En el subepígraf «4. Altres deutes» de l'epígraf «II. Deutes a llarg termini» del passiu no
corrent del balanç consten registrades les bestretes reintegrables del fons FEDER per a
projectes R+D+I i altres corresponents a diversos projectes d'inversió i de distintes
convocatòries, per un import total de 13.841 milers d'euros. La UIB no disposa d'un
desglossament detallat dels venciments dels fons rebuts, per la qual cosa l'SCIB no té la
seguretat que la totalitat de les bestretes hagin d'estar classificades en el llarg termini. Malgrat
això, de la documentació obtinguda per l'SCIB, almenys un total de 5.688 milers, hauria de
figurar com a exigible a curt termini en el balanç de situació.
6. En l'apartat «4. Altres deutes» de l'epígraf «II. Deutes a llarg termini» del passiu no corrent i
«4. Altres deutes» de l'epígraf «II. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç es troben
registrats els deutes transformables en subvencions a llarg i curt termini, per un import total de
6.986 milers d'euros. No consten registrats, per projecte o subvenció, els imports que apareixen
en el balanç a curt i llarg termini, cosa que en dificulta el seguiment i un control adequat. L'SCIB
no ha obtingut prova suficient i adequada sobre si l'import, al tancament de l'exercici, és el que
pertoca per quantia i classificació temporal.
7. Segons s'informa en la nota «F4. Normes de reconeixement i valoració» de la memòria dels
comptes anuals, «l'any 2018, el Consell de Direcció ha acordat que els equips de laboratori i
investigació, així com els equips de processament d'informació destinats a investigació i
adquirits amb subvencions, s'amortitzin a tres anys». S'ha constatat que, quan no estan
subvencionats, la vida útil d'aquesta mateixa tipologia d'elements és de 14 i 6 anys,
respectivament. Atès que no queda justificat el canvi de criteri pel qual es redueix la vida útil
d'aquests elements pel fet que estiguin subvencionats, es romp el principi d'uniformitat establert
en l'apartat «Principis comptables» de la part «Marc conceptual de la comptabilitat pública» del
PGCP aplicable a l'entitat fiscalitzada. L'SCIB no ha obtingut ni ha pogut quantificar l'efecte que
aquest canvi de criteri ha suposat en el compte de pèrdues i guanys, per l'increment de les
despeses per amortització de l'immobilitzat, i el seu efecte en el patrimoni net. D'altra banda,
l'apartat de la memòria dels comptes anuals «3.2 i 3.3. Comparació de la informació i
informació sobre canvis» tampoc informa d'aquest canvi de criteri.
Excepcions amb efectes pressupostaris
8. La UIB reconeix drets, corresponents a subvencions i ajudes, per a generar crèdit, sense que
l'ens finançador hagi reconegut cap obligació de pagament respecte d'aquesta, ni que la UIB
hagi realitzat les accions previstes en els convenis corresponents. Una de les conseqüències
que es deriven d'aquest fet és que l'import dels drets pendents de cobrament del pressupost
corrent i de pressuposts tancats no coincideix amb l'import dels deutors pressupostaris, amb
una diferència de 1.712 milers d'euros, d'acord amb el que s'explica en els apartats «3.1 Imatge
fidel», «4.11 Ingressos i despeses» i «F.23.5 Romanent de tresoreria» de la memòria de la UIB.
9. Al marge de la limitació de l'abast descrita en el paràgraf 4 anterior, el resultat pressupostari
de l'exercici 2018 s'ha de corregir, com a mínim, pels imports derivats dels fets següents:


En el càlcul proporcionat per la UIB de l'ajust dels crèdits gastats finançats amb
romanent de tresoreria no afectat (1.232 milers d'euros) no s'inclou l'import de les
obligacions reconegudes finançades amb els romanents de tresoreria incorporats
mitjançant les partides pressupostàries «870 Romanents genèrics» i «873 RD d'anys
anteriors pendents d'aplicar a pressupost de despeses», per un import de 930 milers
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d'euros i de 1.600 milers d'euros, respectivament. Una part d'aquests saldos s'ha
destinat a finançar despeses no afectades.1


Per l'efecte derivat del reconeixement dels drets de manera incorrecta, expressat en el
paràgraf 8 anterior.

10. L'excés de finançament afectat, que figura en el càlcul del romanent de tresoreria, per un
import de 17.105 milers d'euros, no coincideix amb les desviacions de finançament acumulades
positives detallades en la memòria, per un import de 17.598 milers d'euros, pels motius que
s'expliquen en els apartats «3.1 Imatge fidel», «4.11 Ingressos i despeses» i «F.23.5 Romanent
de tresoreria» de la memòria de la UIB.
11. D'acord amb la liquidació del pressupost de 2018, el romanent de tresoreria incorporat ha
ascendit a 14.694 milers d'euros, que, sumats als crèdits inicials de romanents de tresoreria
pressupostats, per un import de 7.711 milers d'euros, donen un total de 22.405 milers d'euros
de romanents de 2017 aplicats a 2018, amb un excés de 1.667 milers d'euros (1.940 milers
d'euros al 2017) respecte del que es disposa en els articles 7 i 8 del capítol II del títol II de les
normes d'execució pressupostària de 2018 i en la resta de normativa aplicable a la UIB. El
romanent disponible per incorporar al pressupost de 2018 és, com a màxim, la suma del
romanent de tresoreria afectat més el romanent de tresoreria no afectat, descomptant els
saldos de cobrament dubtós, cosa que fa un total de 20.737 milers d'euros, sense tenir en
compte els efectes de l'excepció 13 que figura en l'Opinió de l'Informe 165/2019 corresponent a
l'exercici 2017, quant al fet que els saldos de cobrament dubtós s'haurien d'haver incrementat
en 784 milers d'euros.
12. En alguns expedients analitzats, s'ha constatat que es tramiten simultàniament diverses
modificacions de crèdit, sense que en el document «Proposta de modificació de pressupost»
s'identifiquin de forma correcta les diferents tipologies de modificació que es tramiten. A més,
en el quadre F.23.1.1.A.1 «Modificacions de crèdit» de la memòria dels comptes anuals, no es
quantifiquen i s'identifiquen correctament les modificacions que s'han dut a terme. De la
constatació anterior i amb la informació continguda en els arxius electrònics que ha
proporcionat la UIB es desprèn el següent:


Segons l'arxiu d'expedients de modificació de crèdit que afecten codis de classificació
analítica, les transferències de crèdit sumarien un total de 8.986 milers d'euros (en lloc
de 1.542 milers d'euros).



Segons l'arxiu d'expedients de modificació de crèdit que afecten partides
pressupostàries de despesa, les incorporacions de romanents de crèdit serien per un
import de 20.088 milers d'euros (en lloc de 14.694 milers d'euros) i els crèdits generats
per ingressos a 10.606 milers d'euros (en lloc de 9.833 milers d'euros).



Segons la llista de modificacions de crèdit per partides de despeses, s'ha constatat la
utilització d'incorporacions de romanents de crèdit i de crèdits generats per ingressos
en negatiu per dur a terme minoracions de crèdit (per uns imports de 5.394 i 772 milers
d'euros, respectivament).

Aquesta disparitat en els imports està originada per la compensació de l'efecte de les diferents
tipologies de modificacions de crèdit, fet que distorsiona la informació que hauria d'aparèixer en
els comptes anuals. D'altra banda, la minoració de crèdits motivada per devolucions de

1

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions formulades.
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subvencions o bé, pròpiament, per realitzar transferències de crèdit mitjançant incorporacions o
generacions de crèdit negatives, no és adequada d'acord amb la legislació aplicable a la UIB.
Excepcions amb efectes patrimonials
13. D'acord amb el marc conceptual establert en el PGCP, una de les característiques dels
actius és que l'entitat n'ha de tenir el control econòmic i, a més, ha de ser probable que
n'obtingui rendiments econòmics o un potencial servei. La UIB inclou les construccions i les
instal·lacions relatives a la residència i les instal·lacions esportives en l'epígraf «II. Immobilitzat
material» del balanç de situació, quan la seva explotació ha estat encarregada a la FUEIB. Atès
que aquests elements no són actius controlats per la UIB, no haurien de figurar en el seu
balanç. És per això que l'epígraf «II. Immobilitzat material» de l'actiu no corrent i l'epígraf «II.
Patrimoni general» del patrimoni net estan sobrevalorats en un import, com a mínim, de 6.036
milers d'euros, que és el valor net comptable d'aquests elements al tancament de l'exercici
2018.
Excepcions amb efectes pressupostaris i patrimonials
14. D'acord amb els articles 46 i 158 dels Estatuts de la UIB, les funcions d'execució, de
liquidació del pressupost i de control intern corresponen a la Gerència. Aquesta concentració
de funcions en la figura del gerent és contrària a la independència necessària per a garantir el
control intern.

B.

OPINIÓ AMB EXCEPCIONS

Segons l'opinió de l'SCIB, excepte pels possibles efectes de les limitacions de l'abast descrites
en els paràgrafs 2-7 de l'apartat «FONAMENT DE L'OPINIÓ AMB EXCEPCIONS», i tret de les
excepcions descrites en els paràgrafs 8-14 anteriors, el compte anual de la Universitat de les
Illes Balears expressa, en tots els aspectes significatius i d'acord amb l'abast abans assenyalat,
la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a 31 de desembre de 2018, així com dels
seus resultats econòmics i pressupostaris corresponents a l'exercici anual tancat en aquesta
mateixa data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable i, en
particular, de conformitat amb els principis i els criteris comptables i pressupostaris que conté.

C.

CONCLUSIONS RESPECTE DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT

Com a resultat del treball efectuat durant el 2018, i d'acord amb els objectius i l'abast que
s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe i seguint les normes d'auditoria, la metodologia i els
criteris identificats en els apartats I.3 i I.5 anteriors, s'han posat de manifest els incompliments
significatius següents de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics:
1. Tal com succeïa en exercicis anteriors, diversos edificis de la Universitat no es troben inscrits
en el Registre de la Propietat, la qual cosa suposa un incompliment de l'article 151 dels
Estatuts de l'entitat.
2. A cap dels expedients de modificació de crèdit per generació d'ingressos no s'adjunta
l'informe preceptiu del Servei de Pressupost i Tresoreria que justifiqui la disponibilitat de
tresoreria, ni l'autorització del Consell de Direcció a la bestreta i a la generació de crèdit en cas
que s'aporti documentació suficient que garanteixi el compliment de les condicions que
permetin la percepció de l'ingrés a la finalització del projecte, conveni, etc. (art. 8 de les normes
d'execució pressupostària de la UIB).
3. L'article 4 de l'Acord executiu núm. 10772/2013, de 17 de setembre, del Consell de Direcció
pel qual es modifica l'Acord executiu núm. 7719/2006, de 24 de novembre, pel qual s'aprova el
Programa de foment de la participació en projectes d'investigació, estableix que, una vegada un
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organisme finançador hagi fet la transferència d'un projecte concedit, s'ha de transferir a
l'investigador responsable del projecte una quantia equivalent al 4 % de les despeses
d'execució del projecte finançat, sempre que els costs indirectes del programa concedit siguin
iguals o superiors al 19 % dels costs d'execució. En el cas dels projectes els costs indirectes
dels quals siguin inferiors al 19 % dels cost d'execució, però superiors o iguals al 15 %, la
transferència a l'investigador responsable del projecte ha de ser d'un 2 %. L'aplicació d'aquest
article suposa que, una vegada que es cobra una subvenció de determinades característiques i
sense que aquesta estigui executada, es poden transferir directament a l'investigador
responsable unes determinades quantitats a uns codis de classificació analítica per altres
finalitats, de manera que passen a ésser fons d'altres projectes no afectats. La desafectació
d'aquestes quanties quan es reben els fons no compleix els requeriments necessaris, atès que,
en opinió de l'SCIB, s'hauria de tenir en compte, almenys, el grau d'execució dels compromisos
adquirits.
4. De la revisió del procés de gestió de la despesa de personal s'han posat de manifest les
incidències més significatives següents:2


D'acord amb l'article 52 de la LOU, els professors contractats doctors són de caràcter
indefinit. Malgrat això, en els resums de nòmines de desembre de 2018 s'ha detectat
un total de 99 professors d'aquesta categoria professional contractats com a temporals
(88 i 67 professors al resum de nòmines de desembre de 2017 I 2016,
respectivament).3



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. D'acord amb els càlculs
que ha efectuat l'SCIB, sense tenir en compte els contractes dels investigadors, la
despesa dels quals s'imputa a capítol VI, aquest percentatge se situa en un 61,7 % a
31 de desembre de 2018 (61,8 % a 31 de desembre de 2017).



De conformitat amb l'article 48.4 de la LOU, el nombre total de PDI laboral, computat en
equivalències a temps complet, no pot superar el 49 % del total PDI. D'acord amb els
registres de desembre de 2018, el PDI laboral suposa un 56,4 % del total PDI, també
computat en equivalències a temps complet (55,5 %, a 31 de desembre de 2017).



De la revisió de diverses nòmines del mes de novembre de 2018, s'ha observat que no
sempre consten degudament documentades les quanties retribuïdes. Per aquest motiu,
l'SCIB no en pot concloure sobre la correcció i la legalitat.



De la revisió de determinades nòmines, s'ha comprovat que la UIB remunera les hores
extres realitzades fora de la jornada laboral contravenint l'Acord normatiu 10712, de 24
de juliol de 2013, que indica que les hores treballades fora de l'horari habitual han de
ser compensades amb dies lliure o bé amb la jornada variable de l'horari.

Amb independència del que s'indica en els apartats anteriors, cal ressaltar les altres incidències
detallades en els apartats següents de l'Informe, que els òrgans responsables han de tenir en
compte i, si escau, corregir.

2

Conclusió modificada en virtut de les al·legacions presentades.

3

Malgrat l'al·legació formulada, la UIB no explica per què tenen prevalença normes reglamentàries sobre la norma de rang legal. A més, la
LOU disposa la temporalitat de les contractacions respecte dels professors ajudants doctors contractats i no respecte dels professors
contractats doctors.
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2. ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA,
REGLA
DESPESA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

DE

El Pacte d'estabilitat i creixement, que el Consell Europeu va aprovar mitjançant la Resolució
de 17 de juny de 1997 (DOUE núm. 236, de 2 d'agost), va establir el compromís dels estats
membres de la Unió Europea amb el principi d'equilibri pressupostari.
L'art. 135 de la Constitució espanyola, reformat el setembre de 2011, introdueix, al màxim nivell
normatiu de l'ordenament jurídic, una regla fiscal que limita, d'una banda, el dèficit públic de
caràcter estructural al país i, de l'altra, el deute públic, al valor de referència del Tractat de
funcionament de la Unió Europea. Totes les administracions públiques han d'adequar les
actuacions al principi d'estabilitat pressupostària, i tant l'Estat com les comunitats autònomes i
les corporacions locals no poden incórrer en un dèficit estructural que superi els marges que la
Unió Europea ha establert, si escau, per als seus estats membres. A més, es disposa la
prioritat absoluta del pagament dels interessos i del capital del deute públic davant de qualsevol
altre tipus de despesa.
De la seva banda, l'art. 1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF), disposa que l'objecte d'aquesta Llei és l'establiment dels
principis rectors, que vinculen tots els poders públics, als quals s'ha d'adequar la política
pressupostària del sector públic orientada a l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat
financera, com a garantia del creixement econòmic sostenible i la creació d'ocupació, en
desplegament de l'art. 135 de la Constitució espanyola.
Tot i que la LOEPSF afecta totes les Administracions públiques, per a les universitats públiques
s'ha establert un marc legislatiu que n'afecta el règim econòmic i financer, el Reial decret llei
14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública a l'àmbit
educatiu, el qual modifica l'article 81 de la LOU i, per a un millor compliment de la LOEPSF,
introdueix les obligacions següents:


aprovació d'un límit màxim de despesa de caràcter anual que no es pot superar i



referència expressa al compliment de l'equilibri i la sostenibilitat financera en els
pressuposts i les seves liquidacions.

L'article 35 de les normes d'execució del pressupost de la UIB de 2018 estableix, com a límit
màxim de despesa, l'import total del pressupost de despeses previst, i fa referència expressa al
compliment de l'equilibri i la sostenibilitat financera quan diu:
«Article 35. Límit màxim de despeses: D'acord amb l'apartat 2 de l'article 81 de la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i per garantir el compliment de l'equilibri
pressupostari i la sostenibilitat financera, es fixa el límit màxim de despesa de la UIB per a l'any
2018 en 102.581.526,25 euros.
Queden exceptuades del límit anterior les despeses que es financen amb fons finalistes i les
despeses finançades amb romanents d'exercicis anteriors.
Així mateix, i d'acord amb l'article 81.2.b de la Llei orgànica 6/2001, modificada per la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d'abril (BOE de 24-XII-2001 i de 13-IV-2007), d'universitats, aquests
pressuposts compleixen l'equilibri i la sostenibilitat financers».
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Incidències
La liquidació del pressupost de la UIB de l'exercici 2018 no fa referència expressa al
compliment de l'equilibri i la sostenibilitat financera, d'acord amb el que estableix la disposició
quinta de l'art. 6 del RDL 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la
despesa pública en l'àmbit educatiu.

RECOMANACIONS
Incloure en la documentació que acompanya la liquidació del pressupost menció
expressa al compliment dels principis d'estabilitat i de sostenibilitat financeres.

3. BALANÇ DE SITUACIÓ
El balanç de situació a 31 de desembre, inclòs en els comptes anuals de la UIB, és el següent:
UIB 2018. BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2018 (MILERS D'EUROS)
ACTIU
2018
2017
PASSIU
A) ACTIU NO CORRENT
81.561
83.818 A) PATRIMONI NET
I. Immobilitzat intangible
782
775 I. Patrimoni aportat
2. Propietat industrial i intel·lectual
359
394 1. Aportació patrimonial dinerària
3. Aplicacions informàtiques
424
381 II. Patrimoni generat
II. Immobilitzat material
80.778
83.043 1. Resultats d'exercicis anteriors
1. Terrenys
8.718
8.792 2. Resultats de l'exercici
IV. Altres increments patrim. pendents d'imput. a
2. Construccions
56.277
57.424 resultats
5. Altre immobilitzat material
15.330
16.311
6. Immobilitzat en curs i avançaments
453
516 B) PASSIU NO CORRENT
V. Inversions financeres a llarg termini
- I. Provisions a llarg termini
2. Crèdits i valors representatius de deute
- II. Deutes a llarg termini
2. Deutes amb entitats de crèdit
B) ACTIU CORRENT
31.917
26.237 4. Altres deutes
III. Deutors i altres comptes per cobrar
16.027
14.186
1. Deutors per operacions de gestió
13.637
12.631 C) PASSIU CORRENT
2. Altres comptes per cobrar
1.824
1.079 I. Provisions a curt termini
3. Administracions públiques
565
475 II. Deutes a curt termini
V. Inversions financeres a curt termini
- 1. Obligacions i altres valors negociables
2. Crèdits i valors representatius de deute
- 2. Deutes amb entitats de crèdit
VII. Efectius i altres actius líquids
equivalents
15.890
12.051 4. Altres deutes
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i
1. Altres actius líquids equivalents
6.900
- associats a c.t.
2. Tresoreria
8.990
12.051 IV. Creditors i altres comptes per pagar
1. Creditors per operacions de gestió
2. Altres comptes per pagar
3. Administracions públiques
V. Ajuts per periodificació
TOTAL ACTIU (A+B)
113.478
110.055 TOTAL PASSIU (A+B+C)

A.

2018
2017
66.475
70.526
83.215
83.215
83.215
83.215
41.275 36.475
36.085 33.178
5.190 3.297
24.535

23.786

28.148
499
27.650
258
27.392

17.792
444
17.348
515
16.833

18.855
132
4.027
273
-

21.737
233
6.728
281
-

3.754

6.447

99
6.191
2.205
1.967
2.019
8.406
113.478

28
6.166
2.394
1.798
1.973
8.582
110.055

ACTIU

a. ACTIU NO CORRENT

1. Immobilitzat material
Quant a l'evolució de l'immobilitzat material durant l'exercici fiscalitzat ha estat la següent:
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UIB 2018. EVOLUCIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL (EN MILERS D'EUROS)
RECLASS. I
SALDO A
DESCRIPCIÓ
SALDO A 31/12/17
ALTES 2018
BAIXES 2018
DONACIONS
AJUSTM.
31/12/18
Terrenys i béns naturals
22.105
5
22.110
Construccions
95.161
194
180
95.534
Obres en curs
516
122
- 185
453
Instal·lacions tècniques
2.983
6
0
2.990
Maquinària
3.700
73 19
2 0
3.756
Utillatge
240
- 1
239
Mobiliari i equips didàctics i d'investigació
42.857
802 207
22
54
43.528
Equips procés d’informació
27.631
797 35
29
0
28.421
Elements de transport
636
18
0
654
Altre immobilitzat material
13.970
97 3
243 37
14.269
IMMOBILITZAT MATERIAL
209.798
2.114 265
296
11
211.955
Amortització acumulada
126.733 4.701
257
- 131.177
VALOR NET COMPTABLE
( a) 83.065
80.778
(a) El saldo inicial del quadre de moviments de l'immobilitzat material de la memòria dels comptes anuals de la UIB corresponents a l'exercici 2017 és
superior al saldo del balanç, per un import de 22 milers d'euros. Aquesta diferència s'ha regularitzat durant l'exercici 2018.

Les altes més destacades s'han produït en els epígrafs «Mobiliari i equips didàctics i
d'investigació» (802 milers d'euros) i «Equips procés d'informació» (797 milers d'euros).

Incidències
D'acord amb el marc conceptual establert en el PGCP, una de les característiques dels actius
és que l'entitat n'ha de tenir el control econòmic i, a més, ha de ser probable que n'obtingui
rendiments econòmics o un potencial servei. La UIB inclou les construccions i les instal·lacions
relatives a la residència i les instal·lacions esportives en l'epígraf «II. Immobilitzat material» del
balanç de situació, quan la seva explotació ha estat encarregada a la FUEIB. Atès que aquests
elements no són actius controlats per la UIB, no haurien de figurar en el seu balanç. És per això
que l'epígraf «II. Immobilitzat material» de l'actiu no corrent i l'epígraf «II. Patrimoni general» del
patrimoni net estan sobrevalorats en un import, com a mínim, de 6.036 milers d'euros, que és el
valor net comptable d'aquests elements al tancament de l'exercici 2018.
En l'epígraf de «Construccions» consten registrades les obres de l'edifici d'enllaç de dos edificis
universitaris que va executar el COFIU en 2010, entitat que actualment està en procés de
liquidació. L'SCIB no disposa de documentació adequada sobre la valoració del dit immoble,
que va ser comptabilitzat per un valor de 1.094 milers d'euros l'any 2016. Actualment, diverses
obres que va dur a terme el COFIU en els edificis de la UIB resten pendents d'incorporació en
l'inventari a l'espera que aquest en certifiqui el valor a la UIB. Això suposa una incertesa sobre
els valors que s'haurien de reflectir en l'immobilitzat material de la UIB.
Tal com succeïa en exercicis anteriors, diversos edificis de la Universitat no es troben inscrits
en el Registre de la Propietat, la qual cosa suposa un incompliment de l'article 151 dels
Estatuts de l'entitat.
L'aplicació informàtica que gestiona l'inventari d'elements d'immobilitzat no inclou els elements
de propietat industrial ni els fons bibliogràfics, per un valor net comptable de 359 i 821 milers
d'euros, respectivament. La UIB no té una eina alternativa per inventariar aquests elements
(art. 151 dels Estatuts de la UIB).
S'ha constatat que les construccions no sempre s'amortitzen a 100 anys, tal com s'informa en
la memòria, sinó que també es consideren vides útils per 50 anys, 41 anys, etc. En l'epígraf
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«Construccions» de la memòria no s'explica el motiu ni s'informa d'aquesta disparitat de criteris
d'amortització.
Segons s'informa en la nota «F4. Normes de reconeixement i valoració» de la memòria dels
comptes anuals, «l'any 2018, el Consell de Direcció ha acordat que els equips de laboratori i
investigació, així com els equips de processament d'informació destinats a investigació i
adquirits amb subvencions, s'amortitzin a tres anys». S'ha constatat que, quan no estan
subvencionats, la vida útil d'aquesta mateixa tipologia d'elements és de 14 i 6 anys,
respectivament. Atès que no queda justificat el canvi de criteri pel qual es redueix la vida útil
d'aquests elements pel fet que estiguin subvencionats, es romp el principi d'uniformitat establert
en l'apartat «Principis comptables» de la part «Marc conceptual de la comptabilitat pública» del
PGCP aplicable a l'entitat fiscalitzada. L'SCIB no ha obtingut ni ha pogut quantificar l'efecte que
aquest canvi de criteri ha suposat en el compte de pèrdues i guanys, per l'increment de les
despeses per amortització de l'immobilitzat, i el seu efecte en el patrimoni net. D'altra banda,
l'apartat de la memòria dels comptes anuals «3.2 i 3.3. Comparació de la informació i
informació sobre canvis» tampoc informa d'aquest canvi de criteri.
De les 7 adquisicions d'immobilitzat revisades, només una s'ha pagat en el termini legalment
establert. No consta l'abonament dels interessos de demora i, si escau, de la indemnització
pels costs de cobrament corresponents, que són obligatoris d'acord amb la normativa aplicable
(216.4 del TRLCSP).
De la revisió de 8 baixes d'immobilitzat seleccionades, 6 corresponen a compres de diversos
elements d'immobilitzat en el marc del projecte ITG4EU, per un valor de 40 milers d'euros, que
el mateix dia que es donen d'alta també es donen de baixa. El projecte ITG4EU, el va finançar
la UE l'any 2016, amb l'objecte de subvencionar diverses universitats de Tunísia, i la UIB hi fa
de coordinadora. La UIB va comptabilitzar els fons rebuts l'any 2016 en la partida
pressupostària d'ingressos «79502 Projectes UE. Subvencions». Les baixes d'immobilitzat que
l'SCIB ha revisat són pagaments de la UIB als proveïdors dels elements destinats a les
universitats de Tunísia, que han estat comptabilitzats com altes i baixes en l'immobilitzat, així
com en el capítol 6 «Inversions reals» del pressupost. D'acord amb els principis comptables
públics aplicats per la IGAE i segons els criteris de concessió d'ajudes de la UE, en cas que la
UIB faci un servei de tresoreria (rebre fons de l'ens atorgador i distribuir-los entre altres
beneficiaris que prèviament ha seleccionat aquest), no hauria de comptabilitzar els fons
percebuts com una operació pressupostària, atès que l'operació no suposa cap ingrés ni cap
despesa per a la UIB. Així, els ingressos no s'haurien de reflectir en la partida pressupostària
«79502 Projectes UE. Subvencions», ni tampoc les despeses en les partides pressupostàries
corresponents. D'acord amb la revisió del codi de classificació analítica d'aquest projecte, les
despeses associades a l'exercici 2018 i imputades a diversos comptes pressupostaris de
despesa han ascendit a 181 milers d' euros. Tampoc s'hauria de comptabilitzar un ingrés per
subvencions en el compte econòmic patrimonial ni cap variació en l'immobilitzat.
b. ACTIU CORRENT

1. Deutors i altres comptes per cobrar
Els deutors i altres comptes per cobrar tenen el desglossament següent:
UIB 2018. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR (EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
31/12/2018
31/12/2017 VARIACIÓ 2018/2017
Deutors per operacions de gestió
13.637
12.631
1.006
Deutors per operacions de gestió ex. corrent i tancats
13.894
12.727
1.167
Deteriorament valors operacions de gestió
257 96
161
Altres comptes per cobrar
1.824
1.080
745
Deutors per ingressos meritats
1.656
905
750
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UIB 2018. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR (EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
31/12/2018
31/12/2017 VARIACIÓ 2018/2017
Pagaments pendents d'aplicació
164
137
26
Deutors per IVA repercutit
64
92
28
Deteriorament altres comptes per cobrar
59 55
4
Administracions públiques
565
475
90
TOTAL
16.027
14.186
1.841

Tal com s'explica en el punt «3.1 Imatge fidel» de l'apartat F.3 Bases de presentació dels
comptes anuals de la UIB, i com a conseqüència de l'aplicació del pla comptable, es
regularitzen en la comptabilitat financera els reconeixements de drets pressupostaris no
cobrats, en els casos en què no es té la certesa que l'entitat que dona la subvenció n'hagi
reconegut l'obligació.
La dita regularització suposa una diferència entre els deutors pressupostaris i els deutors per
operacions de gestió del balanç de situació (sense deduir-ne la provisió per deteriorament), per
un import de 1.712 milers d'euros. D'aquest import, un total de 1.656 milers d'euros s'ha
classificat en deutors per ingressos meritats, atès que es tracta de despeses executades en els
projectes associats. Una vegada classificats els saldos anteriors, els reconeixements dels drets
pressupostaris per subvencions es duen a passius transformables en subvencions, atès que es
consideren reintegrables mentre la UIB no compleixi les condicions establertes en l'acord de
concessió de la subvenció per percebre-la.
Els deutors pressupostaris, a 31 de desembre de 2018, presenten el desglossament següent
per antiguitat del deute:
UIB 2018. DEUTORS PRESSUPOSTARIS A 31 DE DESEMBRE CLASSIFICATS PER ANY DE RECONEIXEMENT (EN MILERS D'EUROS)
TOTAL
CAPÍTOLS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
GENERAL
3. Taxes, preus públics i alt.
261
4
8
45
361
2.725
3.403
4. Transferències corrents
9
21
120
8.703
8.853
5. Ingressos patrimonials
1
7
1
4
59
72
Operacions corrents
261
1
4
24
66
485
11.486
12.328
7. Transferències de capital
15
61
66
82
3.118
3.342
9. Passius financers
Operacions de capital
15
61
66
82
3.118
3.342
TOTAL
276
1
64
24
133
567
14.604
15.670

La part d'IVA pendent de cobrament d'aquests deutors ascendeix a 64 milers d'euros i es troba
comptabilitzada en el compte «Deutors per IVA repercutit» de l'epígraf «Altres comptes per
cobrar».
Del saldo pendent dels deutors pressupostaris al tancament de l'exercici 2018 (15.670 milers
d'euros), cal destacar el pes del saldo deutor amb la CAIB, que representa un 68,1 % del total i
ascendeix a 10.668 milers d'euros (un 62,0 % i 8.955 milers d'euros a l'any 2017).
2. Efectius i altres actius líquids equivalents
El saldo d'aquest epígraf, a 31 de desembre de 2018, és de 15.890 milers d'euros (12.051
milers d'euros, al tancament de l'exercici 2017). D'acord amb la documentació que ha aportat la
Universitat, aquest saldo està dipositat en 18 comptes bancaris.
Del total de 79 comptes dels quals s'ha informat a través de les respostes bancàries, només
figuren en el balanç de sumes i saldos un total de 19. Això és a causa que hi ha tres tipus de
comptes bancaris:
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comptes denominats «de pressupost», amb funcionament ordinari i registrats en el
balanç de sumes i saldos;



comptes d'ingrés restringit, que només funcionen per a ingressos (preus públics dels
alumnes, matrícules i altres ingressos de cada edifici o facultat) i dels quals només
alguns estan comptabilitzats en el balanç de sumes i saldos, i



comptes anomenats «d'habilitació» per a bestretes de caixa fixa, per a despeses dels
diferents edificis o facultats, que no estan en el balanç de sumes i saldos.

Incidències
L'import total indicat en el romanent de tresoreria com a drets pendents de cobrament del
pressupost corrent i de pressuposts tancats no coincideix amb l'import dels deutors
pressupostaris per 1.712 milers d'euros, atès que s'han minorat en la comptabilitat patrimonial
els saldos de subvencions no cobrats i no reconeguts com a deute per les entitats que
concedeixen les subvencions. Aquest fet s'explica en la memòria de l'entitat, concretament, en
els apartats «3.1 Imatge fidel», «4.11 Ingressos i despeses» i «F.23.5 Romanent de tresoreria»
de la dita memòria.
Tant els comptes d'habilitació com d'ingrés restringit han de tenir un saldo de zero euros al
tancament del mes. La UIB no registra en la tresoreria del balanç de situació tots els comptes
d'habilitació per bestretes de caixa fixa i els comptes d'ingrés restringit. En aquest sentit, hi ha
un total de 60 comptes no registrats, els quals, excepte 17 que totalitzen 21.637,61 euros,
tenen saldo zero.

B.

PASSIU

a. PASSIU NO CORRENT

1. Provisions a llarg termini
La UIB té dotades unes provisions per a riscs i despeses, per un import de 499 milers d'euros.
El saldo final de la provisió per a riscs i despeses, a 31 de desembre de 2018, l'integren,
principalment, els conceptes següents:


112 milers d'euros, per cobrir els interessos de demora pendents per les transferències
i les subvencions per projectes per tornar, el reemborsament de les quals s'ha sol·licitat
a la UIB;



175 milers d'euros, corresponents a tributs municipals (impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, i taxa per llicència urbanística) d'edificis de la Universitat que no
es troben al corrent del pagament;



58 milers d'euros, corresponents a diferents litigis, i



152 milers d'euros, pels imports per tornar per la paga extra de desembre de 2012 als
treballadors de la UIB.
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2. Deutes amb entitats de crèdit
El saldo dels deutes amb entitats de crèdit a llarg termini, per un import de 258 milers d'euros,
correspon al venciment de capital en l'exercici 2020 d'una operació de préstec, que té un
capital viu de 515 milers d'euros i un venciment final el 16 de març de 2020. L'import reflectit
com a deute a llarg termini engloba el capital pendent corresponent a la quota de 2020.
L'amortització de capital corresponent a l'any 2019 figura registrada, per error, en l'epígraf
«Obligacions i altres valors negociables».
3. Altres deutes a llarg termini
En aquest epígraf del passiu, la UIB té reconegudes les operacions a llarg termini de préstecs
reemborsables (23.565 milers d'euros) i els deutes transformables en subvencions que s'han
comptabilitzat a llarg termini (3.827 milers d'euros).
En alguns casos, els venciments futurs no estan determinats, atès que depenen de la
comunicació del Ministeri de la recepció dels fons del FEDER. A partir del moment en què es
faci aquesta comunicació, es poden comptabilitzar com a transferències de capital, o bé tornar,
si no s'han rebut els fons suficients, en un termini que pot ésser de dos anys.
Quant als deutes transformables en subvencions, sumen un total de 6.986 milers d'euros dels
saldos de projectes de subvencions, dels quals 3.827 milers d'euros s'han comptabilitzat a llarg
termini i 3.159 milers d'euros, a curt termini, en funció de la data de finalització del projecte.

Incidències
A l'igual de l'exercici anterior, l'import estimat de taxes per llicències urbanístiques pendents de
pagament és almenys de 987 milers d'euros, mentre que la UIB només ha fet una provisió de
175 milers d'euros, per la qual cosa manca una provisió de 812 milers d'euros.
L'entitat ha aprovisionat un total de 58 mil euros referents a litigis que no s'han identificat.
En el subepígraf «4. Altres deutes» de l'epígraf «II. Deutes a llarg termini» del passiu no corrent
del balanç consten registrades les bestretes reintegrables del fons FEDER per a projectes
R+D+I i altres corresponents a diversos projectes d'inversió i de distintes convocatòries, per un
import total de 13.841 milers d'euros. La UIB no disposa d'un desglossament detallat dels
venciments dels fons rebuts, per la qual cosa l'SCIB no té la seguretat que la totalitat de les
bestretes hagin d'estar classificades en el llarg termini. Malgrat això, de la documentació
obtinguda per l'SCIB, almenys un total de 5.688 milers hauria de figurar com a exigibles a curt
termini en el balanç de situació.
En l'apartat «4. Altres deutes» de l'epígraf «II. Deutes a llarg termini» del passiu no corrent i «4.
Altres deutes» de l'epígraf «II. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç es troben
registrats els deutes transformables en subvencions a llarg i curt termini, per un import total de
6.986 milers d'euros. No conten desglossats, per projecte o subvenció, els imports que
apareixen en el balanç a curt i llarg termini, cosa que en dificulta el seguiment i un control
adequat. L'SCIB no ha obtingut prova suficient i adequada sobre si l'import, al tancament de
l'exercici, és el que pertoca per quantia i classificació temporal.
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b. PASSIU CORRENT

1. Provisions a curt termini
En aquest epígraf del passiu no corrent del balanç de situació es registra una provisió per
l'estimació dels requeriments de devolució futurs d'entitats finançadores corresponents als
romanents d'ingressos o a les despeses incorrectament justificades de projectes registrats fins
a la data de tancament de l'exercici.
2. Deutes a curt termini
En aquest epígraf es comptabilitzen els deutes amb entitat de crèdit i altres deutes per les
operacions descrites en l'apartat DEUTES A LLARG TERMINI que tenen venciment al 2018.
3. Creditors i altres comptes per pagar
La composició de l'import de creditors i altres comptes per pagar correspon als conceptes
següents:
UIB 2018. CREDITORS I ALTRES COMPTES PER PAGAR (EN MILERS D’EUROS)
CONCEPTE
31/12/2018
Creditors per operacions de gestió
2.205
Creditors per IVA suportat
81
Periodificació de pagues extraordinàries
530
Assegurança escolar i mèdica
55
Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost
1.290
Cobraments pendents d'aplicació
12
Altres comptes per pagar
1.967
Administracions públiques
2.019
TOTAL CREDITORS I ALTRES COMPTES PER PAGAR
6.191

31/12/2017
2.394
46
509
13
1.150
81
1.798
1.973
6.166

Cal assenyalar que el 100 % dels creditors per operacions de gestió són de l'exercici 2018.
4. Ajusts per periodificació
El saldo del passiu del balanç correspon a la periodificació dels ingressos per matrícula del curs
2018-2019 i als imports que la UIB rep del Ministeri d'Educació i Ciència, com a compensació
dels preus públics en concepte de beques i per pertànyer a família nombrosa.
La composició és la següent:
UIB 2018. AJUSTS PER PERIODIFICACIÓ (EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
Imports
Periodificació matrícula curs 2018-2019
6.958
Beques i família nombrosa
1.448
TOTAL
8.406

Incidències
En l'epígraf «1.Obligacions i altres valors negociables» de l'apartat «II. Deutes a curt termini»
del passiu corrent del balanç s'ha classificat el deute corresponent al préstec bancari amb el
BSCH, així com els interessos a curt termini meritats i no pagats, per un import de 273 milers
d'euros (281 milers d'euros a 31 de desembre de 2017), que s'haurien d'haver comptabilitzat en
l'epígraf «2. Deutes amb entitats de crèdit».
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En l'epígraf del balanç «I. Provisions a curt termini» del passiu corrent figura una provisió, per
un import de 132 milers d'euros, per cobrir les devolucions futures d'ingressos de subvencions
rebudes de les quals no s'ha realitzat la despesa. Malgrat en la memòria s'informa que aquest
import és suficient per cobrir les devolucions futures, no està emparat en cap càlcul o estimació
que es pugui comprovar sobre la base dels fons percebuts pendents de justificació definitiva al
tancament de l'exercici.
A 31 de desembre de 2018, en el balanç de situació figura aprovisionat un import de 1.351
milers d'euros per despeses pendents d'imputar al pressupost (1.150 milers d'euros en 2017).
De la circularització de creditors i de la revisió de les factures rebudes en 2019 corresponents a
l'exercici 2018 i anteriors, s'ha constatat que resten factures pendents de comptabilitzar, per un
import aproximat de 163 milers d'euros, en concepte d'energia elèctrica, telefonia, aigua i
subministraments de publicacions. D'altra banda, en virtut de l'article 19 de les normes
d'execució del pressupost de 2018, de les factures que ha conformat la Comissió econòmica
del Consell de Govern s'ha constatat que n'hi ha amb data de 2018, per un import total de 104
milers d'euros, que s'han rebut amb posterioritat al mes de març de 2019, i que tampoc consten
aprovisionades en el compte de despeses pendents d'imputar al pressupost. Així, les despeses
corrents o les inversions i els passius a curt termini de l'exercici 2018 estan infravalorats en un
total de 267 milers d'euros.
5. Avals concedits
Al tancament de l'exercici 2018, l'únic aval viu és el que es troba vinculat al préstec del
programa Innocampus del MICIIN (concedit el 02/02/2010 per un import de 5.580 milers
d'euros), per un import de 3.255 milers d'euros.

RECOMANACIONS
Regularitzar la situació de les llicències de les obres del recinte universitari i dels tributs
que se'n deriven, i dur a terme les inscripcions corresponents en el Registre de la
Propietat, tal com ha manifestat reiteradament l'SCIB en anteriors informes.
Realitzar les anotacions comptables pertinents a fi de corregir les incidències exposades
en els apartats anteriors, i procurar-ne la detecció i l'esmena en exercicis posteriors.
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4. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
El compte del resultat econòmic patrimonial de l'exercici 2018 és el següent:
UIB 2018. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL (EN MILERS D'EUROS)
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials
c) Altres ingressos tributaris
2. Transferències i subvencions rebudes
a) De l'exercici
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici
a.2) Transferències
b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer
6. Altres ingressos de gestió ordinària
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Excessos de provisions
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)
8. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
9. Transferències i subvencions concedides
11. Altres despeses de gestió ordinària
a) Subministraments i serveis exteriors
b) Tributs
c) Altres
12. Amortització de l'immobilitzat
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)
I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA) (A+B)
13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i
actius en estat de venda
b) Baixes i alienacions
14 Altres partides no ordinàries
b) Despeses
II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14)
15. Ingressos financers
b) De valors negociables i de crèdit de l'actiu immobilitzat
b2) Altres
16. Despeses financeres
b) Altres
19. Diferències de canvi
20. Deteriorament de valor, baixes i alienació
b) Altres
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20)
IV RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'EXERCICI (II+III)

-

-

2.018
13.873
13.873
79.372
78.267
12.472
65.795
1.105
1.366
1.366
2
94.613
77.501
66.679
10.822
1.138
15.877
16.001
123
4.843
99.359
4.746
57
57
58
58
4.861
3
3
3
166
166
165
165
329
5.190

-

-

2.017 DIFERÈNCIA
14.135
262
14.135
262
73.707
5.665
72.501
5.767
8.989
3.483
63.512
2.284
1.206
101
1.385
19
1.385
19
2
89.227
5.387
71.536
5.965
61.899
4.780
9.637
1.186
1.126
12
14.228
1.649
14.336
1.665
108
108
123
4.391
451
91.281
8.078
2.055
2.691
626
626
2.681
2
2
2
610
611
8
8
616
3.296

-

-

569
569
58
58
2.180
0
0
0
444
445
157
157
287
1.894

% DIFERÈNCIA
-1,9%
-1,9%
7,7%
8,0%
38,7%
3,6%
-1,4%
-1,4%
6,0%
8,3%
7,7%
12,3%
1,1%
11,6%
11,6%
10,3%
8,8%
131,0%
-90,9%
-90,9%
81,3%
14,6%
-72,8%
-72,8%
1990,0%
1990,0%
-46,6%
57,5%

L'evolució en els darrers quatre anys del resultat econòmic patrimonial és la següent:
UIB 2018. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL (EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
2015
2016
ESTALVI (DESESTALVI) DE L'EXERCICI
-6.608
-5.264

Gràficament, queda representada de la manera següent:
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2017
-3.297

2018
-5.190
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UIB 2018. RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
(EN MILERS D'EUROS)
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En la memòria dels comptes anuals de la UIB corresponents a l'exercici 2018 no s'ha incorporat
la conciliació entre el resultat pressupostari i l'econòmic patrimonial. D'acord amb les dades que
ha obtingut l'SCIB, s'ha realitzat una aproximació de la dita conciliació, que és la que es detalla
en el quadre següent:
UIB 2018. CONCILIACIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI I PATRIMONIAL (EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (benefici)
+ Obligacions reconegudes cap. 2 imputades a immobilitzat
+ Obligacions reconegudes cap. 6 imputades en immobilitzat
+ Obligacions reconegudes cap 9 Passius financers. Amortització de préstecs
- Drets reconeguts cap. 9 Passius financers. Préstecs. Obtenció de finançament
+ Periodificació pagues extres i vacances exercici anterior
- Periodificació pagues extres exercici corrent
+ Aplicació fres. aprovisionades exercici anterior amb imputació a despeses del compte econòmic patrimonial
- Dotació fres. a despeses no imputades al pressupost de l'exercici referides a despesa
+ Diferència per periodificació interessos meritats no vençuts entre ex. anterior i actual
- Periodificació ingressos per matrícules final exercici
- Menors ingressos en compte ec. patr. imputats al pressupost de l'exercici (transferències capital)
- Menors ingressos en compte ec. patr. imputats al pressupost de l'exercici (transferències corrents)
+ Majors ingressos en compte ec. patrimonial per subvencions
+ Ingressos per l'amortització dels béns subvencionats
- Eliminació ingressos automàtics en subvencions
- Eliminació altres ingressos (assentaments manuals del compte 777#)
- Traspàs d'elements d’immobilitzat que són despesa
- Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat i regularitzacions
- Dotació provisió per a responsabilitats en diferents litigis
- Variació provisions de tràfic i devolució d'ingressos
- Pèrdues procedents de l’immobilitzat
- Altres ajusts manuals no identificats
RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI
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2018
5.560
364
2.203
793
9.726
509
530
1.028
1.225
9
348
7.636
2.077
12.472
1.105
1.845
584
263
4.843
58
165
58
126
5.190
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En els diferents apartats d'aquest Informe s'han posat de manifest incidències que afecten els
imports reflectits en els epígrafs del compte econòmic patrimonial, que no es reprodueixen en
aquest apartat.

5. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
El patrimoni net de la UIB, al tancament de l'exercici 2018, és de 66.474 milers d'euros.
Cal assenyalar que l'estat total de canvis en el patrimoni net dels comptes anuals de la UIB
presenta diversos errors. A continuació, es reprodueix el quadre que figura en els dits comptes
anuals juntament amb una puntualització de les errades que s'hi han detectat.
UIB 2018. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (EN MILERS D'EUROS)
IV. ALTRES
I. PATRIMONI
II. PATRIMONI
III. AJUSTS PER
INCREMENTS
APORTAT
GENERAT
CANVIS DE VALOR
PATRIMONIALS
TOTALS
A. PATRIMONI NET AL FINAL DE
L'EXERCICI 2017
83.215
36.475
23.786
70.526
B. AJUTS PER CANVIS DE CRITERIS
COMPTABLES I CORRECCIONS
D'ERRORS
390
390
129
129
260
260
C. PATRIMONI NET INICIAL
AJUSTAT DE L'EXERCICI 2016 (A+B)
83.215
36.085
23.786
70.916
D. VARIACIONS DEL PATRIMINI NET
EXERCICI 2017
4.445
4.446
1. Ingressos i despeses a l'exercici
5.194
5.194
2. Operacions amb les entitats
propietàries
3. Altres variacions del patrimoni net
(a) 749
(a) 749
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE
L'EXERCICI 2018 (C+D)
83.215
40.531
23.786
(b) 66.470
Quadre elaborat d'acord amb l'estat total de canvis en el patrimoni net que s'inclou en els comptes anuals de 2018.
(a) Aquesta xifra hauria d'aparèixer en la columna IV. Altres increments patrimonials.
(b) D'acord amb el balanç de situació, la xifra correcta seria de 66.474 milers d'euros. No s'ha pogut localitzar l'origen d'aquests 4 milers d'euros de
diferència.
UIB 2018. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (EN MILERS D'EUROS)
I. RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
a) Imposts
II. INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
1. Immobilitzats no financers
2. Actius i passius financers
3. Cobertures comptables
4. Altes increments patrimonials
III. TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL O AL VALOR INICIAL DE LA PARTIDA
COBERTA
1. Immobilitzat no financer
2. Actius i passius financers
3. Cobertures comptables
4. Altres increments patrimonials
IV. TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (I+II+III)

2018
-5.194

2017
-3.297

1.835

2.978

1.835

1.059

-1.090

-1.057

-1.090
-4.450

-1.217
-3.344

UIB 2018. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O LES ENTITATS PROPIETÀRIES
2018
a) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O LES ENTITATS PROPIETÀRIES
1. Aportació patrimonial dinerària
2. Aportació de béns i drets
3. Assumpció i condonació de passius financers

31

2017
-

-
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UIB 2018. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O LES ENTITATS PROPIETÀRIES
2018
4. Altres aportacions de l'entitat o les entitats propietàries
5. (-) Devolucions de béns i drets
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o les entitats propietàries
TOTAL
b) ALTRES OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O LES ENTITATS PROPIÈTARIES
1. Ingressos i despeses reconeguts directament al compte del resultat econòmic patrimonial
2. Ingressos i despeses reconeguts directament al patrimoni net
TOTAL

2017
-

-

-

-

En l'epígraf «I. Patrimoni aportat» hi ha registrat el compte «1000. Aportació patrimonial
dinerària», per un import de 83.215 milers d'euros.
En l'epígraf «II. Patrimoni generat» es registren els comptes «120. Resultats d'exercicis
anteriors» i «129. Resultats de l'exercici».
Els ajusts registrats en l'apartat «B. Ajusts per canvis de criteris comptables i correccions
d'errors» del quadre «Estat total de canvis al patrimoni net» afecten el patrimoni net inicial de
l'exercici 2018, per un import de 390 milers d'euros, i tenen la composició següent:


Pèrdues d'exercicis anteriors per la regularització d'ingressos no materialitzats de
matrícules, per un import de 90 milers d'euros.



Pèrdues d'exercicis anteriors per devolució de romanents o despeses no elegibles de
projectes finançats, per un import de 85 milers d'euros.



Pèrdues d'exercicis anteriors per la regularització de saldos per cobrar que han prescrit,
per un import de 62 milers d'euros.



Pèrdues d'exercicis anteriors per l'anul·lació de diverses liquidacions, per un import de
44 milers d'euros.



Pèrdues d'exercicis anteriors per la regularització de diferències de finançament
afectat, per un import de 27 milers d'euros.



Abonament en el compte «120 Resultats d’exercicis anteriors», per un import de 102
milers d'euros, per aplicació de la provisió a curt termini per a la devolució d'ingressos
de subvencions, per despeses executades no admeses.



Abonament en el compte «120 Resultats d’exercicis anteriors», per un ajust de 22
milers d'euros corresponent a l'immobilitzat material.



Majors ingressos meritats d'exercicis anteriors per despeses efectuades en 2017 de
projectes amb finançament afectat i imputades al pressupost de 2018, per un import de
53 milers d'euros.



Regularitzacions diverses que suposen un càrrec en el compte «120 Resultats
d’exercicis anteriors», per un import net global de 16 milers d'euros, i que han estat
motivades per errors comesos en les amortitzacions de les inversions subvencionades.



Increment dels resultats d'exercicis anteriors, per un import de 524 milers d'euros, pels
ingressos meritats en 2017, corresponents a matrícules i beques de família nombrosa
del curs 2017/2018.



Diverses anotacions de regularització de saldos de subvencions i altres, per un import
conjunt de 13 milers d'euros, amb abonament al compte «120 Resultats d’exercicis
anteriors».
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En l'epígraf «IV. Altres increments patrimonials» figura el compte «130 Subvencions per al
finançament de l'immobilitzat no financer i d'actius en estat de venda».
En l'exercici 2018, les variacions del patrimoni net corresponen als factors següents:


els resultats negatius de l'exercici, per un import de 5.190 milers d'euros;



l'increment del saldo del compte per subvencions rebudes i no imputades al resultat
econòmic patrimonial del mateix exercici, menys les baixes de determinats béns
(d'acord amb el que s'estableix en la norma 18. Transferències i subvencions del
PGCP), per un import de 1.835 milers d'euros, i



la transferència als resultats de l'exercici de les subvencions rebudes que han estat
imputades prèviament al patrimoni net, per un import de 1.090 milers d'euros.

Incidències
La UIB té reconegut en el compte «130. Subvencions de capital pendents», en l'epígraf «IV.
Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats», un total de 24.535 milers
d'euros, corresponents al valor pendent d'amortitzar de l'immobilitzat que li han cedit, donacions
rebudes i immobles finançats amb determinades subvencions. Atès que aquests elements no
són tots els actius dels quals disposa la Universitat que han estat finançats amb subvencions
de capital o que té cedits gratuïtament, atès que no disposa de la relació valorada dels béns
que tenen aquesta característica i atès que no s'han pogut aplicar procediments alternatius
d'auditoria per determinar-ne el valor net comptable, no s'ha obtingut prova d'auditoria suficient
i adequada a fi de verificar l'import que hauria de figurar en l'epígraf «IV. Altres increments
patrimonials pendents d'imputació a resultat», a 31 de desembre de 2018, ni per determinar-ne
l'efecte sobre el resultat econòmic patrimonial de l'exercici fiscalitzat.
La UIB ha presentat el quadre de l'estat total de canvis en el patrimoni net amb dues
incorreccions:


En la columna «II Patrimoni generat» ha inclòs un import de 749 milers d'euros en
concepte d'«Altres variacions del patrimoni net», que hauria de figurar en la columna
«IV. Altres increments patrimonials». És per això que el patrimoni generat està
sobrevalorat en 749 milers d'euros, mentre que els altres increments patrimonials estan
infravalorats en el mateix import.



S'ha detectat una diferència de 4 milers d'euros en aquest quadre que afecta diversos
epígrafs i que fa que la fila «E. Patrimoni net al final de l'exercici 2018» estigui
infravalorada per aquest import, i que el seu valor no coincideixi amb el que consta en
el balanç de situació.

6. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
L'estat de fluxos d'efectiu de l'exercici 2018 és el següent:
UIB 2018. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (EN MILERS D'EUROS)
2018
I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ
A) Cobraments
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials
2. Transferències i subvencions rebudes
3. Vendes netes i prestacions de serveis

91.990
75.894
15.937
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UIB 2018. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (EN MILERS D'EUROS)
2018
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens
5. Interessos i dividends cobrats
6. Altres cobraments d'ingressos tributaris i cotitzacions socials
B) Pagaments
7. Despeses de personal destinades a l'ús general
8. Transferències i subvencions concedides
9. Aprovisionaments
10. Altres despeses de gestió
11. Gestió recursos recaptats per compte d'altres ens (Seguretat Social, MUFACE, Assegurança escolar, IRPF)
12. Interessos pagats
13. Altres pagaments
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)
II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
C) Cobraments
1. Venda d'inversions reals
2. Venda d'actius financers
3. Altres cobraments de les activitats d'inversió
4. Altres conceptes
D) Pagaments
5. Compra d'inversions reals
6. Compra d'actius financers
7. Altres pagaments de les activitats d'inversió
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)
III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
E) Augment del patrimoni
1. Aportacions de l'entitat o les entitats propietàries
F) Pagaments a l'entitat o les entitats propietàries
2. Devolucions d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o les entitats propietàries
G) Cobraments per emissió de passius financers
3. Obligacions i altres valors negociables
4. Préstecs rebuts
5. Altres deutes
H) Pagaments per reemborsament de passius financers
6. Obligacions i altres valors negociables
7. Préstecs rebuts
8. Altres deutes
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENT DE CLASSIFICACICÓ
I) Cobraments pendents d'aplicació
j) Pagaments pendents d'aplicació
Fluxos nets d'efectius pendents de classificació (I-J)
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NET DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)
Efectiu i actius líquids equivalents a efectiu a l'inici de l'exercici
Efectiu i actius líquids equivalents a efectiu al final de l'exercici

2017

3
157
94.415
77.345
1.107
15.788
175
- 2.425

2
385
89.014
71.859
1.223
15.308
624
3.600

2.665
2.665
2.665

-

3.031
3.031
3.031

-

1.304
1.304
1.621
1.621
317

-

9.783
9.783
793
793
8.990
30.455
30.517
61
3.839
12.051
15.890

82
248
167
85
11.966
12.051

7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
A.

PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS

El Projecte de pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2018, el va aprovar el
Consell de Govern dia 20 de desembre 2017 (FOU núm. 460, de 29 de desembre de 2017).
Dia 20 de desembre de 2017, el Consell Social de la UIB en va ratificar l'Acord d'aprovació.
El pressupost inicial aprovat està equilibrat entre ingressos i despeses, amb un import total de
102.582 milers d'euros, superior en un 9,7 % al de l'any anterior. Està finançat amb unes
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previsions d'ingressos de 94.871 milers d'euros i amb la incorporació de romanents de
tresoreria, per un import de 7.711 milers d'euros.
El pressupost inicial i l'escenari pressupostari són els següents:
UIB 2018. PRESSUPOST INICIAL (EN MILERS D'EUROS)
2018
2017
INGRESSOS
Import
%
Import
1. Imposts directes
0,00%
2. Imposts indirectes
0,00%
3. Taxes i altres ingressos
15.994
15,59%
16.190
4. Transferències corrents
65.252
63,61%
61.168
5. Ingressos patrimonials
191
0,19%
191
Operacions corrents
81.437
79,39%
77.549
6. Alienació inv. reals
0,00%
7. Transferències de capital
6.534
6,37%
7.625
8. Actius financers
7.711
7,52%
8.346
9. Passius financers
6.900
6,73%
Operacions de capital
21.144
20,61%
15.971
TOTAL INGRESSOS
102.582
100,00%
93.520
DESPESES
1. Despeses de personal
67.211
65,52%
63.465
2. Desp. béns corrents i serv.
11.716
11,42%
11.316
3. Despeses financeres
205
0,20%
713
4. Transferències corrents
933
0,91%
1.387
5. Fons de contingència
101
0,10%
95
Operacions corrents
80.166
78,15%
76.976
6. Inversions reals
21.206
20,67%
14.613
7. Transferències de capital
319
0,31%
319
8. Actius financers
0,00%
9. Passius financers
891
0,87%
1.613
Operacions de capital
22.415
21,85%
16.545
TOTAL DESPESES
102.582
100,00%
93.521

L'escenari pressupostari de l'exercici fiscalitzat es presenta a continuació:
UIB 2018. ESCENARI PRESSUPOSTARI (EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
INGRESSOS (1) DESPESES (2) (1) - (2)
Operacions corrents (capítols 1-5)
81.437
80.166
1.271
Operacions de capital (capítols 6-7)
6.534
21.525 -14.991
Operacions amb actius financers (capítol 8)
7.711
0
7.711
Operacions amb passius financers (capítol 9)
6.900
891
6.009
TOTAL PRESSUPOST
102.582
102.582
0

Segons la llista que ha proporcionat la UIB, dins l'exercici 2018 s'han tramitat 1.116 expedients
de modificació de crèdit, per un import net total de 24.528 milers d'euros, cosa que suposa un
increment del pressupost inicialment aprovat del 23,9 % (25,1 % a l'any 2017) i situa els crèdits
definitius en 127.108 milers d'euros.
Els expedientes de modificació de crèdit es classifiquen de la manera següent:
UIB 2018. MODIFICACIONS DE CRÈDIT (EN MILERS D'EUROS)
EXERCICI 2018
EXERCICI 2017
TIPUS DE MODIFICACIONS DE CRÈDITS
NOMBRE MODIF.
IMPORT
%
NOMBRE MODIF.
IMPORT
%
- Incorporacions de romanent de crèdit
101
14.694
59,9%
77
13.050
55,7%
- Transferències de crèdit
(*) 594
+/-8.986
0,0%
538
+/-9.655
0,0%
- Crèdits generats per ingressos
421
9.834
40,1%
283
10.396
44,3%
TOTAL MODIFICACIONS
1116
24.528
100,0%
898
23.446
100,0%
(*) D'aquesta xifra, un total de 251 expedients són transferències de crèdit (per un import de 7.443 milers d'euros) que només afecten redistribució de
crèdits entre codis de classificació pressupostària d'analítica, però que no modifiquen la classificació econòmica d'ingressos o de despeses de les partides
pressupostàries.
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Els crèdits inicials, per capítols de despesa, les seves modificacions i els crèdits definitius es
detallen en el quadre següent:
UIB 2018. MODIFICACIONS NETES DE CRÈDIT PER CAPÍTOLS DE DESPESA
(EN MILERS D'EUROS)
CAPÍTOLS DE DESPESA
CRÈDITS INICIALS MODIFICACIONS NETES MODIF./ CRÈDITS INICIALS CRÈDITS DEFINITIUS
1. Despeses de personal
67.211
898
1,3%
68.109
2. Despeses béns corrents i serveis
11.716
1.090
9,3%
12.806
3. Despeses financeres
205
20
9,8%
225
4. Transferències corrents
933
1.500
160,8%
2.433
5. Fons de contingència
101
-101
-100,0%
0
Total d'operacions corrents
80.166
3.407
4,2%
83.573
6. Inversions reals
21.206
21.120
99,6%
42.326
7. Transferències de capital
319
0
-0,1%
319
Total d'operacions de capital
21.525
21.120
98,1%
42.645
Total d'operacions no financeres
101.691
24.527
24,1%
126.218
8. Actius financers
0
0
0
9. Passius financers
891
0
-0,1%
891
Total d'operacions financeres
891
0
-0,1%
891
TOTAL
102.582
24.526
23,9%
127.108

Durant l'exercici 2018, d'acord amb l'execució del pressupost presentada en els comptes
anuals de la UIB, no s'han tramitat expedients d'ampliació de crèdit, ni de suplement de crèdit,
ni de crèdit extraordinari ni de baixes de crèdit.
El total dels romanents de tresoreria incorporats (14.694 milers d'euros) correspon a la resta
dels romanents de tresoreria de la liquidació pressupostària de l'exercici anterior no incorporats
al pressupost inicial de l'exercici actual.
Els expedients de generació de crèdits presenten, en general, dos tipologies per a la seva
tramitació:
a) La via ordinària, resultat de l'agrupació en expedients mensuals de petita quantia.
D'acord amb la UIB, aquesta dispersió obeeix al fet que la pressupostació inicial es fa
en funció d'uns criteris molt conservadors. Es considera generació de crèdit qualsevol
ingrés que sobrepassi els imports del pressupost inicial.
b) La via dels expedients del tipus bestreta, prevists en les normes d'execució del
pressupost de manera excepcional i sempre que la disponibilitat de tresoreria ho
permeti, correspon, generalment, a la necessitat de realitzar bestretes de tresoreria per
dur a terme un projecte sobre el qual s'ha concedit a la UIB un ajut, que ha de percebre
en finalitzar el dit projecte. Les normes d'execució determinen que s'ha d'aportar
documentació suficient que garanteixi el futur ingrés i que en justifiqui la necessitat.
D'acord amb les dades de la liquidació del pressupost, el finançament de les modificacions de
crèdit aprovades es resumeix en el quadre següent:
UIB 2018. FINANÇAMENT DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (EN MILERS D'EUROS)
INCORPORACIONS CRÈDITS GENERATS
RECURSOS
DE ROMANENTS
PER INGRESSOS
TOTAL
Per aportacions públiques:
- Del sector estatal
2.307
2.307
- Del sector autonòmic
2.356
2.356
- De les corporacions locals
137
137
- De la Unió Europea
404
404
- Total d'aportacions públiques
5.205
5.205
- Aportacions privades
541
541
- Per recursos propis
1.263
1.263
- Endeutament
2.826
2.826
TOTAL PER RECURSOS
9.835
9.835
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UIB 2018. FINANÇAMENT DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (EN MILERS D'EUROS)
INCORPORACIONS CRÈDITS GENERATS
RECURSOS
DE ROMANENTS
PER INGRESSOS
TOTAL
ROMANENTS DE TRESORERIA
14.694
14.694
TOTAL
14.694
9.835
24.528

A efectes d'aquesta fiscalització, s'han revisat dotze expedients de modificació de crèdit que
presenten el detall següent:
NÚM.
ORDRE
1

NÚM.
EXP.
1097

2

1082

3
4
5

998
59
60

6
7

980
586

8
9
10

1091
1094
274

11

741

12

1068

UIB 2018. EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT REVISATS (EN EUROS)
INCOR. PER
CONCEPTE
APLIC. ROM.
Ingressos finalistes del mes de desembre
Q. bestreta per al pagament de l'increment addicional del 0,2 per cent de la
massa salarial del personal de la Universitat
Devolució de l'import que ha reclamat el SEPIE (Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación) referit a la liquidació financera del conveni
de subvenció núm. 2016-1-ES01-KA103-023190, Proyecto de Movilidad en
Educación Superior, Clave 1
Incorporació de romanents
3.242.453,21
Incorporació de romanents
-369.437,60
Transferència de crèdit a nous centres de cost del Deganat de la Facultat de
Ciències-Pràctiques
Transferència de crèdit a una partida per a Projectes de Relacions Institucionals
Transferència de crèdit. Acord normatiu 11551/2015 pel qual es regula la gestió
dels recursos generats procedents d'accions de recerca i innovació amb
finançament extern
Ingressos finalistes del mes de desembre
Transferència de crèdit per al cofinançament del Programa SOIB Jove
Q. bestreta per al pagament de personal adscrit la Programa Juan de la Cierva
-Incorporació
Transferència de crèdit a una analítica de l'Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat

TC. POS. I
TC. NEG.

CRÈD. GEN.
PER INGR.
1.498.605,00
1.092.182,39

-86.834,00

+-13.462,63
+-51.305,00
+-20.777,81
49.856,80
+-19.739,97
+-29.000,00
+-22.052,27

En tots els expedients examinats consta un model de document per tramitar les modificacions,
anomenat per la UIB «Proposta de modificació de pressupost», signat per la gerent i el
vicerector o la vicerectora d'Economia i Infraestructures, en qualitat de president o presidenta
de la Comissió Econòmica del Consell de Govern. D'aquesta manera, es dona compliment al
que s'estableix en els articles 152 i 156 dels Estatuts de la UIB, que indiquen que és la
Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern l'òrgan que ha d'intervenir en la
modificació del pressupost, a iniciativa de la gerent.
Les incidències detectades en els expedients analitzats i en la informació que ha proporcionat
l'entitat fiscalitzada sobre modificacions de crèdit s'exposen a continuació.

Incidències
L'estat de romanent de tresoreria de l'exercici 2017 inclòs en el compte anual de l'exercici
anterior presentava el desglossament següent:
UIB 2018. ROMANENT TRESORERIA A 31/12/17 (EN MILERS D'EUROS)
ROMANENT TRESORERIA TOTAL
20.888,16
EXCÉS FINANÇAMENT AFECTAT
9.621,24
SALDOS DE COBRAMENT DUBTÓS
150,70
ROMAMENT TRESORERIA NO AFECTAT
11.116,23

Així, el romanent disponible per incorporar al pressupost de 2018, ja fos mitjançant el
pressupost inicial o bé mitjançant incorporacions de crèdits, seria, com a màxim, la suma del
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romanent de tresoreria afectat més el romanent de tresoreria no afectat, descomptant els
saldos de cobrament dubtós (sense tenir en compte l'excepció de l'informe d'auditoria respecte
del defecte de provisió dels saldos de cobrament dubtós, per un import de 784 milers d'euros,
en 2017), cosa que fa un total de 20.737 milers d'euros. D'acord amb la liquidació del
pressupost de 2018, el total incorporat ha ascendit a 14.694 milers d'euros, que sumats als
crèdits inicials de romanents de tresoreria pressupostats, per un import de 7.711 milers d'euros,
donen un total de 22.405 milers d'euros de romanents de 2017 aplicats a 2018, amb un excés
de 1.667 milers d'euros respecte del que es disposa en els articles 7 i 8 del capítol II del títol II
de les normes d'execució pressupostària de 2018 i en la resta de normativa que és aplicable a
la UIB.
En el quadre F.23.1.1.A.1 «Modificacions de crèdit» de la memòria del compte anual no sempre
es quantifiquen i s'identifiquen correctament les modificacions que s'han dut a terme. Amb la
informació continguda en els arxius electrònics proporcionats per la UIB, s'ha calculat la
liquidació aproximada de les modificacions de crèdit globals, en el cas que s'haguessin tingut
en compte les diferents tipologies de modificació de crèdit. Les xifres difereixen de les que
presenten els comptes anuals i varien en funció de la font que es pren com a referència, sigui
aquesta la llista d'expedients que afecten partides pressupostàries d'ingressos, de despeses o
a codis de classificació analítica:
UIB 2018. DIFERÈNCIES SEGONS LA PRESENTACIÓ DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (EN MILERS D'EUROS)
SEGONS LLISTA EXP.
SEGONS
SEGONS LLISTA EXP. MODIF.
SEGONS LLISTA EXP.
MODIF. CRÈDIT
COMPTES
CRÈDIT DE CODIS DE
MODIF. CRÈDIT DE
PARTIDES
TIPUS DE MODIFICACIONS DE CRÈDITS
ANUALS
CLASSIFICACIÓ ANALÍTICA PARTIDES DE DESPESES
D'INGRESSOS
- Incorporacions de romanent de crèdit
14.694
21.521
20.088
15.109
- Incorporacions de rom. crèdit en negatiu
- 6.827
-5.394
- 415
- Transferències de crèdit
+- 1.542
+/- 8.986
+- 1.542
- Crèdits generats per ingressos
9.833
10.621
10.606
10.616
- Crèdits generats per ingressos en negatiu
- 787
- 772
- 783
TOTAL MODIFICACIONS NETES
24.527
24.527
24.527
24.527

En el quadre anterior es posa de manifest que les modificacions de crèdit que figuren en els
comptes anuals es presenten pels imports totals nets (agregant imports positius i negatius).
Així, per exemple, consten 783 milers d'euros de modificacions de crèdit tipificades com a
crèdits generats per ingressos amb import negatiu, que corresponen a devolucions de
subvencions; o incorporacions de crèdit que afecten partides de despeses en negatiu, per un
import de 5.394 milers d'euros, que podrien ser transferències de crèdit. Aquestes
modificacions de crèdit no es desglossen en la informació presentada en els comptes anuals, i
la seva tipologia i signe de l'import no tenen emparament en la normativa que regula les
modificacions de crèdit a l'àmbit de la UIB. Finalment, els imports positius de les incorporacions
de crèdit, de les generacions d'ingressos i de les transferències de crèdit també presenten
divergències.
Pel que fa als 12 expedients de modificació de crèdits examinats, les incidències detectades
són les següents:


En cap expedient no consta l'informe de fiscalització prèvia de modificació de crèdit.



En general, la memòria explicativa de la necessitat de l'expedient no justifica
suficientment la tramitació de les modificacions de crèdit que es proposen (art. 7 de les
normes d'execució del pressupost).



En els expedients. núm. 4 i 5, s'ha constatat que es tramiten simultàniament diverses
modificacions de crèdit en el document d'autorització «Proposta de modificació de
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pressupost». Quan es tramiten diverses tipologies de modificacions de crèdit en un
mateix expedient, aquest només s'identifica com d'una tipologia, per la qual cosa la
informació identificativa no és correcta. D'altra banda, els moviments entre partides
pressupostàries i analítiques no apareixen classificades o agrupades per expedient, i
no s'identifica si els codis de la classificació analítica són afectats o no. Per tant, en
aquest document d'autorització no es pot comprovar la tipologia de modificació de
crèdit que es tramita i, en el seu cas, les limitacions de vinculació de crèdit establertes
en les normes d'execució del pressupost. (Respecte d'aquesta incidència, cal
assenyalar que la UIB ha facilitat un arxiu addicional en format Excel per comprovar la
composició individualitzada de les modificacions de crèdit i determinar si els codis de la
classificació analítica estan afectats o no, cosa que ha permès comprovar les
limitacions de la vinculació de crèdits quant als expedients seleccionats.)


L'expedient núm. 5 està inclòs en una proposta de modificació de crèdit que aglutina
diversitat d'expedients, identificada com d'incorporació de crèdits. En aquest expedient
es du a terme una incorporació de romanents de crèdit, per un import negatiu de 369
milers d'euros, cosa que no té sentit en aquest tipus d'expedient, atès que, en cap cas,
hauria de reduir crèdit, sinó que l'hauria d'incorporar. Es minoren la partida
pressupostària d'ingressos «872 Romanents de tresoreria especials» i la partida
pressupostària de despeses «229 Altres». A la vegada, es distribueixen crèdits entre
codis de partides pressupostàries analítiques no afectades, per un valor absolut de 833
milers d'euros, cosa que indica que també es realitzen transferències de crèdit, en
aquest cas, entre codis afectats i no afectats dins les mateixes partides
pressupostàries. Si bé l'objectiu de la Universitat és el de reduir el saldo disponible en
diversos codis de partides pressupostàries analítiques i redistribuir-los, aquest tipus de
modificació de crèdit no és l'adient per a complir aquest objectiu.



La Universitat aprova expedients de generació de crèdit del tipus bestreta sobre la base
de la concessió de projectes de recerca o, per exemple, de resolucions de
convocatòries de beques, o d'obtenció d'ingressos específics sense la documentació
suficient que garanteixi l'ingrés futur, tal com exigeixen, en general, les seves normes
d'execució pressupostària. Aquest tipus de generació hauria de ser excepcional, atès
que es generen ingressos sense ser recaptats. Tot i així, s'han comptat un total de 228
expedients de generació de crèdit del tipus bestreta, que sumen un import total de
4.943 milers d'euros. En l'expedient núm. 2 de generació de crèdit, que és d'aquest
tipus, no s'ha dut a terme l'ingrés en el moment de la seva tramitació. A més, en cap
expedient d'aquesta tipologia consta l'informe del Servei de Pressuposts i Tresoreria
justificatiu de la disponibilitat de tresoreria, o bé l'autorització del Consell de Direcció
per autoritzar la bestreta i generar el crèdit en cas que s'aporti documentació suficient
que garanteixi el compliment de les condicions que permetin la percepció de l'ingrés a
la finalització del projecte, conveni, etc. (art. 8.f) de les normes d'execució
pressupostària de la UIB).



D'acord amb l'art. 8.e de les normes d'execució del pressupost, la diferència entre el
romanent líquid de tresoreria i les incorporacions de romanents de crèdit a què es
refereix l'article 8.d es pot utilitzar com una font de finançament per incorporar els
crèdits que determini el Consell de Direcció. En els expedients núm. 4 i 5, no consta
que l'assignació de crèdits a codis de classificació analítica no afectats vengui
determinada per aquest òrgan.
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En l'expedient núm. 3, identificat en la llista que ha proporcionat la UIB com de
generació de crèdit, l'import que afecta les partides de despeses i d'ingressos és
negatiu. El mateix succeeix amb una part dels moviments de l'expedient núm. 9, en
què es minoren crèdits per retrotreure part d'una generació de crèdit anterior per
ingressos que no estaven recaptats i que, finalment, no s'ingressaran. Atès que es
tracta de devolucions de subvencions o de reducció de crèdits per ingressos
materialitzats, la generació de crèdit no és la figura adequada per a ajustar els crèdits
disponibles.



En l'expedient núm. 10 es transfereixen crèdits de fons afectats a altres codis de
partides analítiques diferents, contravenint l'article 5.b de les normes d'execució del
pressupost, que indiquen expressament que «els crèdits corresponents a fons finalistes
no poden estar mai vinculats amb d'altres que no tinguin aquest caràcter i la mateixa
finalitat, és a dir, han d'estar vinculats a nivell d'analítica». El mateix passa amb
l'expedient núm. 12, en què, malgrat la UIB ha informat l'SCIB que, en aquest cas, es
tracta de crèdits sobrants de fons finalistes que han quedat alliberats, no queda
acreditat aquest fet.



Conforme a l'article 5 de les normes d'execució del pressupost de 2018, els crèdits
pressupostaris que conformen els respectius programes de despeses tenen caràcter
limitador d'acord amb determinats nivells de vinculació, entre els quals la vinculació ha
de ser funcional a nivell de programa i econòmica a nivell de capítol, excepte pel que fa
al capítol 6, que ho serà a nivell d'article. S'ha constatat que en els expedients núm. 6 i
7 es traspassen crèdits a diferents programes i articles del capítol 6, contravenint el que
s'estableix en el dit article 5.

En relació amb les modificacions de crèdit que es tramiten a la UIB del tipus incorporació de
romanents, els imports dels romanents de tresoreria afectat, segons el departament que
gestiona les modificacions de crèdit, no coincideixen amb el romanent de tresoreria que es
calcula a efectes dels comptes anuals. Per aquesta circumstància i per les incidències descrites
anteriorment, no es pot realitzar un seguiment adequat dels romanents de l'exercici 2017
aplicats en 2018, ni determinar si els crèdits incorporats es destinen a les mateixes finalitats
que, en cada cas, n'originaren la comptabilització.
La UIB realitza modificacions de crèdit amb la minoració del saldo disponible en partides
pressupostàries que no tenen crèdit inicial, cosa que ha originat un crèdit disponible negatiu.
Les dites partides són les següents:

12009
229
319
48705
492
62296
62398
62697
64098
6423099
64298
64498
6451099
6451599
6451699

UIB 2018. PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES AMB CRÈDIT DEFINITIU NEGATIU (EUROS)
CRÈDIT
CRÈDIT
OBLIGACIONS
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
INICIAL
MODIFICACIONS
FINAL
RECONEG.
ALTRES
- 212.882,23 - 212.882,23
ALTRES
- 922.505,13 - 922.505,13
280,28
ALTRES
61.000,00 - 61.000,00
VARIS
- 187.255,13 - 187.255,13
ALTRES
50.483,16 - 50.483,16
ALTRES
- 161.642,95 - 161.642,95
ALTRES
13.824,17 - 13.824,17
FONS BIBLIOGRÀFICS-ALTRES
17.000,00 - 17.000,00
RECICLATGE DE CATALÀ-ALTRES
120,00 120,00
ALTRES
81.802,08 - 81.802,08
CURSOS-ALTRES
6.775,18 - 6.775,18
CONTRACTES I CONVENIS ARTICLE 83 LOU-ALTRES
21.963,06 - 21.963,06
ALTRES
203,86 203,86
ALTRES
15.308,80 - 15.308,80
ALTRES
45.987,43 - 45.987,43
-
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SALDO
212.882,23
922.785,41
61.000,00
187.255,13
50.483,16
161.642,95
13.824,17
17.000,00
120,00
81.802,08
6.775,18
21.963,06
203,86
15.308,80
45.987,43
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64599
64698
64699
64899

UIB 2018. PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES AMB CRÈDIT DEFINITIU NEGATIU (EUROS)
CRÈDIT
CRÈDIT
OBLIGACIONS
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
INICIAL
MODIFICACIONS
FINAL
RECONEG.
SALDO
ALTRES
- 418.526,35 - 418.526,35
- - 418.526,35
ALTRES PROJECTES-ALTRES
- 333.253,40 - 333.253,40
- - 333.253,40
ROMANENTS ESPECÃ•FICS
984.336,40
- 1.001.656,95 - 17.320,55
- - 17.320,55
FORMACIÓ CONTINUADA-ALTRES
15.680,00 - 15.680,00
- - 15.680,00

Malgrat que l'execució del pressupost i la seva liquidació es fan tenint en compte el nivell de
vinculació jurídica dels crèdits, aquest fet provoca que el crèdit disponible de la resta de
partides del mateix capítol quedi desvirtuat, atès que totes haurien de tenir saldo zero o positiu.
Des del punt de vista operatiu, aquestes partides amb saldo disponible negatiu tenen la finalitat
d'actuar com a pont entre imputacions a fi d'evitar que es minorin partides per transferències
que, prèviament, hagin estat augmentades. Ara bé, tenint en compte que són partides sense
crèdit inicial, aquesta dinàmica no seria correcta.

RECOMANACIONS
Sotmetre les normes d'execució del pressupost de cada exercici, així com els acords
executius i normatius, a un informe dels Serveis Jurídics a fi de garantir-ne la
concordança amb l'ordenament jurídic aplicable.
Identificar en la liquidació del pressupost, a nivell de partida pressupostària, la part de la
partida que té fons finalistes.
Identificar i tractar cada tipus de modificació de crèdit de manera individualitzada a fi de
poder fer un seguiment per codi de projecte i partida pressupostària i determinar quin
tipus de modificació afecta els expedients.
Identificar en els expedients de modificació de crèdit i documents d'aprovació
corresponents els codis de projecte que són amb finançament afectat.
Gestionar les modificacions de crèdit sobre partides pressupostàries amb crèdit
disponible.
Evitar la utilització de forma generalitzada de la figura de la generació de crèdit del tipus
bestreta, la qual s'estableix en les normes d'execució del pressupost amb caràcter
excepcional.

B.

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

1. Execució d'ingressos
Sobre unes previsions definitives de 127.109 milers d'euros es reconeixen drets per un total
de 94.791 milers d'euros, cosa que suposa un nivell d'execució del 81,2 %, similar al de
l'exercici 2017, que va ser del 81,0 %.
UIB 2018. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS (EN MILERS D'EUROS)
EXERCICI DE 2018
EXERCICI DE 2017
CAPÍTOLS
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
Operacions corrents

PREVISIONS
DEFINITIVES
17.256
68.487
192
85.935

DRETS
RECONEGUTS
15.933
67.900
158
83.991

%/ TOTAL
15,4%
65,8%
0,2%
81,3%
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GRAU
EXECUCIÓ
92,3%
99,1%
82,6%
97,7%

DRETS
RECONEGUTS
16.059
66.972
175
83.205

%/
TOTAL
16,9%
70,7%
0,2%
87,8%

% VAR.
2018-2017
-0,8%
1,4%
-9,4%
0,9%
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UIB 2018. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS (EN MILERS D'EUROS)
EXERCICI DE 2018
EXERCICI DE 2017
CAPÍTOLS

PREVISIONS
DEFINITIVES

6. Venda d'inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital
Operacions no financeres
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres
TOTAL

9.044
9.044
94.978
22.405
9.726
32.131
127.109

DRETS
RECONEGUTS
9.536
9.536
93.528
9.726
9.726
103.254

%/ TOTAL
0,0%
9,2%
9,2%
90,6%
0,0%
9,4%
9,4%
100,0%

GRAU
EXECUCIÓ
0,0%
105,4%
105,4%
98,5%
0,0%
0,0%
81,2%

DRETS
RECONEGUTS
10.449
10.449
93.654
1.137
1.137
94.791

%/
TOTAL
0,0%
11,0%
11,0%
98,8%
0,0%
1,2%
1,2%
100,0%

% VAR.
2018-2017
-8,7%
-8,7%
-0,1%
755,2%
755,2%
8,9%

Pel que fa al grau d'execució del pressupost d'ingressos (81,2 %), s'ha d'observar l'efecte del
capítol de romanents de tresoreria del pressupost, que es considera un recurs generat en
l'exercici anterior, i no dóna lloc a un reconeixement de dret pressupostari. Per tant, el grau
d'execució per aquest concepte és sempre nul. En canvi, el grau d'execució del pressupost
d'ingressos per operacions no financeres és del 98,5 %.
El finançament per tipologia de recursos és el següent:
UIB 2018. FINANÇAMENT (EN MILERS D'EUROS)
TIPUS DE RECURSOS
DRETS RECONEGUTS NETS
%
- Aportacions del sector estatal
4.751
4,6%
- Aportacions del sector autonòmic
70.185 68,0%
- Aportacions de corporacions locals
138
0,1%
- Aportacions de la Unió Europea
1.117
1,1%
a) Aportacions públiques
76.192 73,8%
b) Aportacions privades
1.244
1,2%
I. TOTAL RECURSOS PERCEBUTS
77.436 75,0%
a) Taxes i preus públics
14.221 13,8%
b) Prestacions de serveis i venda de béns
1.356
1,3%
c) Ingressos patrimonials
158
0,2%
d) D'inversions reals
0
0,0%
e) Altres ingressos
356
0,3%
II. TOTAL RECURSOS PROPIS
16.092 15,6%
III. ENDEUTAMENT
9.726
9,4%
TOTAL
103.254 100,0%

Incidències
De la revisió dels expedients de generació de crèdit, dels projectes de despesa amb
finançament afectat i del reconeixement d'ingressos en l'anàlisi de l'execució del pressupost
s'ha observat que, sistemàticament, la UIB reconeix bestretes d'ingressos amb la intenció de
generar crèdit sense que l'ens finançador hagi reconegut cap obligació i la UIB hagi realitzat les
accions previstes en els convenis corresponents. El registre d'aquests drets, en el moment que
ho ha fet la UIB, no complia els criteris per al reconeixement. L'import total d'ingressos
pressupostaris que, en 2018, s'han comptabilitzat del tipus bestreta ha estat de 6.496 milers
d'euros.
En la partida pressupostària d'ingressos «31099 Família nombrosa» del capítol «3 Taxes, preus
públics i altres ingressos» es registra la compensació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports
a la UIB per la reducció o l'exempció dels preus públics per serveis acadèmics als alumnes de
família nombrosa. Per segon any consecutiu, es comptabilitzen com a drets reconeguts
pressupostaris estimacions de l'import que, previsiblement, es rebran del Ministeri. Respecte
dels drets reconeguts a l'any 2017, ha quedat pendent de cobrament un total de 46 milers
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d'euros i, respecte dels de l'any 2018, un total de 196 milers d'euros. Aquests reconeixements
d'ingressos pressupostaris, sobre la base d'estimacions, no compleixen els criteris per al seu
reconeixement.
La UIB ha comptabilitzat 340 milers d'euros a la partida pressupostària 47001 «Empreses
privades. D'altres» del capítol 4 de transferències corrents, que provenen d'un conveni de
col·laboració entre una entitat bancària i la UIB, que és la continuació d'altres convenis signats
anteriorment amb la mateixa entitat. Mitjançant aquests convenis, s'instrumenta la col·laboració
acadèmica d'una entitat bancària en diverses actuacions, i també es desenvolupa i implanta la
targeta universitària intel·ligent amb un xip que conté dades personals, que, a part de tenir
funcionalitats d'identificació del personal i estudiants de la UIB dins l'àmbit universitari, inclou
funcionalitats opcionals de moneder electrònic i funcions bancàries o financeres que l'entitat
bancària vulgui oferir als titulars. Segons el conveni, en la targeta identificativa s'inclou el
logotip de l'entitat bancària. D'altra banda, s'estipula que aquesta entitat té l'exclusivitat
d'emissió de la targeta per al personal PDI, PAS i per als alumnes de postgrau, no així per al
col·lectiu d'alumnes. Respecte d'aquesta operació, l'SCIB posa en dubte si la part del conveni
que empara una activitat que beneficia l'activitat comercial d'una entitat financera entra dins els
fins socials o l'objecte de la UIB. En relació amb aquesta operació, no hi consta un procés de
concurrència competitiva ni un estudi sobre la valoració econòmica que en pugui justificar la
valoració adequada que pugui garantir els principis d'eficàcia, eficiència, objectivitat i
transparència (art. 69 de la LGP).
2. Execució de despeses
Sobre unes previsions definitives de 127.109 milers d'euros, s'han reconegut obligacions per
un total de 97.694 milers d'euros, la qual cosa representa un nivell d'execució del 76,9 %,
inferior al de l'exercici 2017 que va ser del 79,8 %. En termes absoluts, la despesa executada
s'incrementa respecte a l'any anterior en 4.370 milers d'euros.

CAPÍTOLS
1. Despeses de personal
2. Desp. béns corrents i serv.
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència
Operacions corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital
Operacions no financeres
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres
TOTAL

UIB 2018. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES (EN MILERS D'EUROS)
EXERCICI DE 2018
EXERCICI DE 2017
CRÈDITS
OBLIG.
OBLIG.RECON./
GRAU
OBLIG.
OBLIG.RECON.
FINALS
RECON.
TOTAL OBLIG.
EXEC.
RECON.
/ TOTAL OBLIG.
68.109
66.993
68,6%
98,4%
63.402
67,9%
12.807
9.983
10,2%
78,0%
9.822
10,5%
225
175
0,2%
78,0%
624
0,7%
2.433
1.231
1,3%
50,6%
1.202
1,3%
0
0
0,0%
0
0,0%
83.574
78.383
80,2%
93,8%
75.050
80,4%
42.326
18.449
18,9%
43,6%
16.634
17,8%
319
69
0,1%
21,6%
19
0,0%
42.644
18.518
19,0%
43,4%
16.653
17,8%
126.218
96.901
99,2%
76,8%
91.703
98,3%
0
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
891
793
0,8%
89,1%
1.621
1,7%
891
793
0,8%
89,1%
1.621
1,7%
127.109
97.694
100,0%
76,9%
93.324
100,0%

% VAR. 20182017
5,7%
1,6%
-71,9%
2,4%
4,4%
10,9%
267,2%
11,2%
5,7%
0,0%
-51,1%
-51,1%
4,7%

El capítol més important de despeses correspon al personal (capítol 1), el qual representa més
de la meitat del total de les obligacions reconegudes en l'exercici (68,6 %, per 67,9 % al 2017).
A partir de la informació que ha facilitat la UIB, l'SCIB ha elaborat els quadres que s'exposen a
continuació, en relació amb la composició i la despesa que representa el personal de la UIB.
Segons es desprèn dels arxius de nòmina mensuals tractats, l'import brut del total de la
despesa del personal, sense la quota patronal de la Seguretat Social, presenta el
desglossament següent:
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UIB 2018. IMPORT BRUT SEGONS NÒMINES PER TIPUS DE PERSONAL (EN MILERS D'EUROS) (*)
2018
2017
VARIACIÓ ABS.
VARIACIÓ REL.
PDI
42.090
40.614
1.475
4%
PAS
17.889
16.547
1.343
8%
Investigadors
6.628
5.540
1.087
20%
Total
66.606
62.701
3.905
6%
(*) No inclou la despesa de la Seguretat Social/MUFACE a càrrec de la UIB, només l'import brut de la nòmina dels treballadors.

Cal esmentar que la despesa corresponent als investigadors s'imputa al capítol VI, mentre que
la relativa al personal docent investigador (PDI) i al personal d'administració i serveis (PAS), al
capítol I.
Gràficament, la informació anterior queda representada de la manera següent:
UIB 2018. DISTRIBUCIÓ DE L'IMPORT BRUT DE LES
REMUNERACIONS PER TIPUS DE PERSONAL(MILERS
D'EUROS)

PAS
17.889
26,86%

PDI
42.090
63,19%

Investigadors
6.628
9,95%

La despesa del PDI suposa el 63,19 % del total, per un import de 42.090 milers d'euros. En
2018, la distribució d'aquest import per categories i comparada amb l'any 2017 és la següent:
UIB 2018. RETRIBUCIONS BRUTES DE 2018 I 2017 DE PDI PER CATEGORIES (MILERS D'EUROS)
CATEGORIA
31/12/2018 % S/ TOTAL 31/12/2017 VAR. ABS VAR. REL.
Professor titular d'universitat
15.826
37,6%
16.147
-321
-2,0%
Catedràtic d'universitat
10.114
24,0%
9.392
721
7,7%
Professor contractat doctor
4.381
10,4%
3.842
539
14,0%
Professor contractat doctor interí
3.644
8,7%
2.978
667
22,4%
Professor associat laboral
3.000
7,1%
2.969
30
1,0%
Professor titular escola universitària
1.684
4,0%
1.912
-228
-11,9%
Ajudant doctor
1.229
2,9%
1.110
119
10,7%
Ajudant
760
1,8%
692
68
9,8%
Professor col·laborador
436
1,0%
630
-194
-30,9%
Catedràtic escola universitària
300
0,7%
297
3
1,0%
Professor visitant laboral
367
0,9%
296
71
24,1%
Professor emèrit
182
0,4%
152
30
19,7%
Professor emèrit propi
109
0,3%
141
-32
-22,7%
Titular d'universitat interí
59
0,1%
56
3
5,7%
Total
42.090
100,0%
40.614
1.475
3,6%

Del quadre anterior, es constata que el 61,6 % de la despesa de PDI es concentra en la
categoria de professors titulars d'universitat (37,6 %) i catedràtics d'universitat (24,0 %).
A 31 de desembre de 2018, el nombre d'empleats PDI per categoria, comparat amb el nombre
d'empleats al tancament 2017, és el següent:

44

Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

UIB 2018. NOMBRE D'EMPLEATS PER CATEGORIES
CATEGORIA
31/12/2018 % S/ TOTAL 31/12/2017 VAR. ABS
Professor associat laboral
668
46,8%
651
17
Professor titular d'universitat
272
19,1%
277
-5
Catedràtic d'universitat
131
9,2%
126
5
Professor contractat doctor interí
99
6,9%
88
11
Professor contractat doctor
91
6,4%
71
20
Ajudant
44
3,1%
37
7
Ajudant doctor
34
2,4%
50
-16
Professor titular d'escola universitària
35
2,5%
37
-2
Professor visitant laboral
13
0,9%
12
1
Professor emèrit propi
12
0,8%
16
-4
Professor col·laborador
10
0,7%
13
-3
Professor emèrit
10
0,7%
12
-2
Catedràtic d'escola universitària
5
0,4%
5
0
Titular d'universitat interí
2
0,1%
2
0
Total
1.426
100,0%
1.397
29

D'altra banda, cal esmentar que, a més, el PDI pot estar retribuït a través de la FUEIB per la
realització de diverses tasques, com puguin ser els treballs emparats en l'article 83 de la LOU.
Aquesta retribució addicional a través de la Fundació Universitat-Empresa no ha estat objecte
d'anàlisi de l'SCIB.
Quant al personal d'administració i serveis (PAS), l'import brut total de les nòmines, per
categories al tancament dels exercicis 2017 i 2018, és el següent:
UIB 2018. RETRIBUCIONS BRUTES DE PAS PER CATEGORIES (MILERS D'EUROS)
CATEGORIA
31/12/2018 % S/ TOTAL 31/12/2017 VAR. ABS VAR. REL.
Auxiliars administratius UIB
2.675
15%
2.810 135
-5%
Administratius
3.443
19%
3.019
424
14%
Auxiliar de serveis
1.512
8%
1.396
116
8%
Tècnic especialista
1.364
8%
1.238
126
10%
Tècnic superior
1.258
7%
1.136
122
11%
Gestió UIB
1.061
6%
994
67
7%
Tècnics mitjans en TIC de la UIB
890
5%
655
235
36%
Tècnics de gestió UIB
883
5%
764
119
16%
Auxiliars de biblioteca UIB
824
5%
767
57
7%
Tècnics superiors en TIC de la UIB
814
5%
668
146
22%
Tècnic mitjà
723
4%
605
118
20%
Auxiliars de serveis bibliotecaris UIB
412
2%
329
83
25%
Oficial de laboratori
406
2%
400
6
1%
Ajudants de biblioteca UIB
315
2%
248
67
27%
Tècnics especialistes en TIC de la UIB
283
2%
504 221
-44%
Facultatius de biblioteca UIB
265
1%
230
35
15%
Oficial d'oficis
171
1%
143
28
19%
Altres categories import menor 100 milers €
590
3%
641 51
-8%
TOTAL
17.889
100%
16.547
1.342
8%

A 31 de desembre de 2018, el nombre de treballadors PAS per categories i la seva
comparativa amb l'exercici anterior, es mostren en el quadre següent:
UIB 2018. NOMBRE DE TREBALLADORS PAS PER CATEGORIES
CATEGORIA
31/12/2018 % S/ TOTAL 31/12/2017 VAR. ABS
Administratius
112
19,38%
115
-3
Auxiliars administratius
120
20,76%
114
6
Auxiliar de serveis
59
10,21%
58
1
Tècnics especialistes
48
8,30%
46
2
Tècnic superior
25
4,33%
26
-1
Gestió UIB
25
4,33%
26
-1
Auxiliars de biblioteca
26
4,50%
25
1
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UIB 2018. NOMBRE DE TREBALLADORS PAS PER CATEGORIES
CATEGORIA
31/12/2018 % S/ TOTAL 31/12/2017 VAR. ABS
Tècnics mitjans en TIC de la UIB
27
4,67%
22
5
Oficials de laboratori
18
3,11%
19
-1
Tècnics mitjans
21
3,63%
18
3
Auxiliars de serveis bibliotecaris
20
3,46%
16
4
Tècnics superiors en TIC de la UIB
16
2,77%
16
0
Tècnics de gestió UIB
15
2,60%
15
0
Tècnics especialistes en TIC
8
1,38%
12
-4
Ajudants de biblioteca UIB
9
1,56%
9
0
Oficials d'oficis
6
1,04%
6
0
Facultatius de biblioteca UIB
5
0,87%
5
0
Altres categories nombre inferior a 3
18
3,11%
18
0
TOTAL
578
100,00%
566
12

Quant al personal PAS, li són aplicables, amb caràcter general, la Llei 3/2007, de 27 de març,
de la funció pública de la CAIB, i el 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.
D'altra banda, cal tenir en compte que, durant 2006 i 2007, es va dur a terme un procés de
funcionarització del personal laboral de la UIB, de manera que determinats aspectes del
procés, la situació dels treballadors i les seves remuneracions consten en l'Acord signat el 4 de
juliol de 2006 entre la Gerència de la UIB i les organitzacions sindicals representades en la
Comissió Negociadora. L'apartat d'aquest Acord relatiu al règim retributiu indica el següent:
«A partir de la presa de possessió, els nous funcionaris que hagin optat per la promoció interna
horitzontal passaran a rebre totes les retribucions d'acord amb el sistema retributiu aplicable al
personal funcionari de la UIB, en substitució de les retribucions econòmiques que fins aquest
moment tenien acreditades.
»El personal laboral que es promocioni i passi a ser funcionari es mantindrà en la mateixa plaça
que fins ara ocupava i per tant, es respectarà el total de retribucions que els corresponen.
»Als aspirats que superin la promoció interna horitzontal els serà reconeguda l'antiguitat a
l'Administració, d'acord amb les disposicions vigents. Es crearà un complement d'antiguitat no
absorbible, equivalent a la diferència entre la suma dels imports dels triennis que els
corresponien com a personal laboral i l'import per triennis que els correspongui com a
funcionaris.
»Pel que fa al sistema retributiu, estarà en tot moment subjecte al que disposin la Llei de
pressuposts generals de l'Estat per a cada any i les resolucions anuals de la Secretaria d'Estat
d'hisenda i Pressuposts, per les quals es dicten les instruccions en relació amb les nòmines
dels funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per
a la reforma de la Funció Pública».

Incidències
D'acord amb els articles 46 i 158 dels Estatuts de la UIB, les funcions d'execució, de liquidació
del pressupost i de control intern corresponen a la Gerència. Aquesta concentració de funcions
en la figura del gerent de funcions d'execució i d'intervenció és contrària a la independència
necessària del control intern.
No s'han aplicat al pressupost obligacions per despeses efectivament realitzades dins l'exercici
i l'exercici anterior, i imputades al compte «413. Creditors per operacions pendents d'aplicar a
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pressupost», per un import de 1.351 milers d'euros. D'aquest import, un total de 17 milers
d'euros correspon a despeses d'exercicis anteriors.
Segons la liquidació del pressupost de despeses de l'apartat E dels comptes anuals de la UIB
corresponents a l'exercici 2018, al tancament de l'exercici, les despeses compromeses
coincideixen amb les obligacions reconegudes, per un import de 97.694 milers d'euros. Aquesta
informació no concorda amb la de l'apartat «F.23.1.1.b) Romanents de crèdits» (diferència
entre els crèdits finals i les obligacions reconegudes) de la memòria dels comptes anuals, que
ascendeix a 29.415 milers d'euros: d'aquests, un total de 2.907 milers d'euros són romanents
no compromesos, i un total de 26.508 milers d'euros són crèdits que, al tancament de l'exercici,
estan compromesos però sense que l'obligació hagi estat reconeguda.
De la revisió de la despesa de personal de l'exercici 2018, s'han posat de manifest les
incidències següents:


D'acord amb l'article 52 de la LOU, els professors contractats doctors són de caràcter
indefinit. Malgrat això, en el resum de nòmines de desembre de 2018 s'ha detectat un
total de 99 professors d'aquesta categoria professional contractats com a temporals (88
i 67 al resum de nòmines de desembre de 2017 i 2016, respectivament).4



Conforme a 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. D'acord amb els càlculs
efectuats per l'SCIB, sense tenir en compte els contractes dels investigadors, la
despesa dels quals s'imputa al capítol VI, aquest percentatge se situa en un 61,7 % a
31 de desembre de 2018 (61,8 % a 31 de desembre de 2017 i 59,6 % a 31 de
desembre de 2016).



D'acord amb l'article 48.4 de la LOU, el nombre total de PDI laboral, computat en
equivalències a temps complet, no pot superar el 49 % del total PDI. D'acord amb els
registres de desembre de 2018, el PDI laboral suposa un 56,4 % (55,5 % en desembre
de 2017 i 53,9 % en desembre de 2016) del total PDI, computat en equivalències a
temps complet.



La distribució de les despeses reconegudes de personal en la classificació funcional
dels diferents programes no és acurada, atès que en la majoria de les partides
pressupostàries s'ha seguit el criteri de dividir els imports de les obligacions
reconegudes entre els programes 422D i 541A al 50 %, criteri que no es correspon amb
la realitat.

De la revisió que ha efectuat l'SCIB de 16 nòmines del mes de novembre de 2008, s'han
posat de manifest els fets i les incidències següents:5


Per als ítems 9 i 15 no han quedat documentats determinats complements que s'han
sol·licitat de la nòmina: 6
- Pel que fa a l'ítem 9: antiguitat consolidada (9,42 euros), complement
internacionalització (89,21 euros), complement addicional per funcions (309,05 euros) i
carrera professional (375€);

4

Malgrat l'al·legació formulada, la UIB no explica per què tenen prevalença normes reglamentàries sobre la norma de rang legal. A més, la
LOU disposa la temporalitat de les contractacions respecte dels professors ajudants doctors contractats i no respecte dels professors
contractats doctors.
5

Apartat modificat en virtut de les al·legacions formulades.

6

En la fase d'al·legacions, la UIB ha aportat la documentació requerida durant el treball de fiscalització, la qual l'SCIB no ha analitzat.
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- Pel que fa a l'ítem 15: antiguitat consolidada (105,24 euros), carrera horitzontal
antiga (283,79 euros), complement personal (262,93 euros), complement addicional per
direcció (339,17 euros) i carrera professional (700 euros).


Els ítem 2 i 4 de la mostra seleccionada corresponen a dues treballadores PAS,
auxiliars de serveis. S'ha constatat que les seves nòmines inclouen hores realitzades
fora de la jornada laboral, per un import de 311,18 euros, en concepte de «Treballs art.
83 LOU» i 217,10 euros en concepte de «Gratificacions», respectivament. En ambdós
casos es tracta de treballs de consergeria en un edifici de la UIB durant dos dissabtes i,
per tant, fora de l'horari habitual. Segons la informació que ha facilitat la UIB, el cas de
l'ítem 2 es justifica per la celebració d'oposicions de la CAIB (servei pel qual la UIB
obté, amb posterioritat, uns ingressos), tot i que aquest tipus de tasques de consergeria
no estan emparats en l'article 83 de la LOU. Pel que fa a l'ítem 4, les gratificacions es
justifiquen per la celebració d'unes jornades pròpies de la UIB.
L’article 27 de l’Acord normatiu núm. 10712, de 24 de juliol de 2013, pel qual es regulen
les hores treballades fora de l’horari habitual, indica que aquestes han de ser
compensades amb dies lliures o bé compensant la jornada variable de l’horari, però no
es poden remunerar. D'altra banda, tal com requereix el dit article 27 de l'Acord
normatiu, és necessària la sol·licitud prèvia a la Gerència perquè autoritzi la realització
d'hores extres fora de la jornada laboral. La UIB no ha aportat a l'SCIB la dita sol·licitud
prèvia d'autorització, excepte en el cas de l'ítem 2, en què la dita sol·licitud consta
aprovada per la Gerència a posteriori (5 mesos després).
A més, pel que fa a l'ítem 2, l'SCIB no ha disposat de suport documental quant a les
hores realitzades. Tampoc ha disposat de la justificació del preu pel qual han estat
remunerades en ambdós ítems, tot i que, tractant-se de dos dies i de funcions de
consergeria similars, crida l'atenció la diferència dels imports abonats.



Dues funcionàries interines (ítems 2 i 4) ocupen un lloc de feina definit a la RLT com
d'auxiliar de serveis i cobren un complement de roba, per un import de 55,81 euros,
que no consta associat a les places que ocupen ni tampoc consta que el dit
complement s'hagi aprovat específicament. Segons informa la UIB, ambdues
funcionàries s'han incorporat al seu lloc de feina el mes de gener de 2018 i, pel que fa
al dit complement, s'explica de la manera següent: «Com tots els ordenances de la UIB
que porten uniforme, la interessada té assignat el complement de roba, l’origen i
explicació del qual es troba en què abans, a la UIB, tots els ordenances eren personal
laboral i ho tenien contemplat en el seu conveni col·lectiu de personal laboral de la UIB,
publicat en el BOIB del dia 16 d’agost de 2005 que a l’annex II (retribucions
complementàries) estableix que el personal del grup IV.2 uniformat té dret a percebre el
complement de roba de conformitat al contingut de l’article 62.4 de l’esmentat conveni i
raó de 52,13 euros. Arrel del procés massiu de «funcionarització» del personal laboral
de la UIB derivat de l’Acord entre la Universitat (Gerència) i les organitzacions sindicals
representades a la Comissió Negociadora, firmat dia 4 de juliol de 2006, aquest
complement continuà retribuint-se a tots els ordenances (auxiliars de serveis) que
tenen el seu lloc de treball a les consergeries, inclosos els de nova incorporació, com
és el cas d'aquesta funcionària».



En la nòmina de l'ítem 3 consten retribucions en concepte de «Treballs art. 83 LOU»,
per un import de 726,29 euros. La UIB ha aportat el document comptable de l'obligació
reconeguda, signat per delegació de la gerent, sense que hi consti la identificació de
qui signa. S'ha informat l'SCIB que aquesta persona «està en servei actiu en el Servei
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d’Audiovisuals de la UIB i ocasionalment realitza tasques docents a l’escola
universitària d’Alberta Jiménez (CESAG). La UIB factura aquest servei i després, amb
càrrec a l’analítica corresponent de capítol VI paga a [...]. S’adjunta còpia del document
comptable on consten l’import, el concepte i la imputació pressupostària corresponent».
L'SCIB considera que l'autorització de la despesa no està degudament documentada,
així com tampoc el càlcul i les hores abonades al treballador. La Sindicatura de
Comptes no ha pogut disposar del document que justifica la relació contractual amb la
dita escola universitària, per tal de verificar la regulació d'aquesta prestació de servei a
l'empara de l'art. 83 de la LOU.


S'ha observat que els ítems 6 i 14 han percebut complements per tasques de
formadors. L'SCIB no ha obtingut la normativa que regula aquests tipus de tasques,
amb el preu/hora que correspon en concepte de remuneració (l'ítem 6 ha percebut 480
euros per 6 hores; i l'ítem 14, 160 euros per 2 hores).



L'ítem 14 ha percebut 2.500 euros en concepte de «Treballs art. 83 LOU». Només s'ha
retut a l'SCIB el document comptable ADOP, amb el concepte «Complements salarials
projecte reserva biosfera CAIB», sense que s'hagi pogut comprovar l'objectivitat i el
suport documental formal per tal de verificar l'adequació del pagament en funció d'uns
treballs efectivament realitzats, emparats en qualsevol dels supòsits que disposa
l'article 83 de la LOU.



L'ítem 15, PDI laboral, ocupa la plaça amb codi DC050517, sense que consti a la RLT
publicada.

RECOMANACIONS
Realitzar una previsió genèrica d'ingressos en el pressupost de manera que no s'hagi de
recórrer de manera generalitzada a la modificació del pressupost mitjançant generacions
de crèdit per previsió d'ingressos, i no autoritzar la despesa fins que l'ens finançador no
acrediti la concessió de l'ajut/subvenció.
Indicar als responsables dels projectes que posin clàusules de garantia per a la UIB, més
enllà del compromís de compliment de les obligacions, en el cas de bestretes sobre
contractes, convenis i projectes de recerca.
Fer les anotacions comptables pertinents a fi de corregir les incidències exposades en
els apartats anteriors, i procurar-ne la detecció i l'esmena en els exercicis posteriors.
Regularitzar les contractacions temporals dels professors doctors interins, i establir
mesures adients per complir els límits sobre contractació temporal exigits en la LOU.
Incloure en la RLT tots els complements específics de les places del personal de la
Universitat.
Documentar adequadament els complements variables que consten en les nòmines.

C.

PRESSUPOSTS D'EXERCICIS POSTERIORS. DESPESES PLURIENNALS

Els compromisos de despesa amb càrrec als pressuposts d'exercicis posteriors són els
següents:
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CLASSIF.
ECONÒMICA
22100-641C
031601-641C
032583-541 A
031601-641C
031601-641C
031601-641C
031601-641C
331a-117037
092301-541A
123320-541A
101749-541A
031601-641C
031601-641C
31601-641C
031652-641C
031666-641C
641C-031601
641C-031601
641C-031601
031601-641C
031601-641C
031601-641C
031561-331A
031601-641C
032306-635A
031601-641A
031601-641A
031601-641A
22700-641C
031671-641C
050108-635A
62234-422D
635A-050108

CONCEPTE
Subministrament d'energia tèrmica per a la climatització de l'edifici Guillem Cifre de Colonya de la
UIB (exp. 12/12)
Serveis de telecomunicacions de la UIB (exp. 34/13)
Llicència d'ús software Mathematica, en versió campus, per al CTI de la UIB (exp.13/14)
Servei de manteniment de les zones enjardinades i àrea rural, cura dels horts i neteja de la
urbanització del campus (exp. 6/15)
Servei d'atenció als usuaris, suport i manteniment de sistemes informàtics i de comunicacions de
la UIB (Exp. 7/15)
Manteniment preventiu i assistència tècnica dels terminals instal·lats als edificis de la Universitat
de les Illes Balears per al control horari del personal d'administració i serveis (exp. 5/15)
Servei de neteja de la UIB (exp. 17/15)
Subministrament de 9 equips desfibril·ladors semiautomàtics externs i el seu manteniment durant
3 anys per crear un servei integral d'espai cardioprotegit
Homologació de proveïdors per al subministrament de publicacions periòdiques (exp. 24/15)
Subministrament de gasos i altres composts per a la UIB (exp. 31/15)
Subministrament de gasos i altres composts per a la UIB (exp. 31/15)
Servei de manteniment dels equips de servei d'alimentació ininterrompuda (SAI) de la UIB (exp.
40/15)
Servei de manteniment i desenvolupament de noves funcionalitats de tres aplicacions
informàtiques: gestió comptable, gestió patrimonial i gestió de cursos de formació (exp. 41/15)
Servei postals per a la UIB (exp. 28/15)
Servei de manteniment de los lectores de marques òptiques de la UIB (exp. 4/16)
Servei de control de les poblacions de diverses espècies presents a la UIB (exp. 10/18
Pòlisses d'accidents per als alumnes més grans de 28 anys (lot 1) exp. 35/18)
Pòlisses d'accidents per als alumnes de la Universitat Oberta de Majors (lot 2) exp. 35/18)
Pòlisses d'accidents per als membres de la Coral Universitat de les Illes Balears (lot 3) exp.
35/18)
Servei de manteniment integral de la UIB (exp. 1/16)
Addenda al contracte per a la prestació del servei de neteja (exp. 17/15)
Servei d'assegurances: lot 1, 3 i 4 (exp. 17/16)
Servei d'assegurances: lot 2 (exp. 17/16)
Subministrament d'aigua envasada per al consum del personal de diversos serveis de la UIB
(exp. 15/16)
Servei de manteniment i suport del software de gestió documental OpenKM de la UIB (exp.
31/16)
Servei de gestió de residus químics i sanitaris generats en el laboratori de la UIB (exp. 28/16)
Servei de desratització i desinsectació en les instal·lacions de la UIB (exp. 27/16)
Servei de seguretat i vigilància i serveis auxiliars relacionats amb aquest servei per a la UIB (exp.
27/16)
Servei de neteja per a la UIB (exp. 16/17)
Servei de manteniment tècnic per al programari Libsafe del Servei de Biblioteca i Documentació
(exp. 5/18)
Servei de manteniment i suport de 20 servidors i 4 commutadors de xarxa, marca CISCO (exp.
17/18)
Redacció del projecte integrat d'obra i activitat i direccions d'obra per a la construcció de l'edifici
interdepartamental al campus de la UIB (exp. 24/18)
Lot 1. Servei de manteniment i suport dels equips McAfee Security Manager 600 (exp. 30/18)
TOTAL

ANY 1
2019

ANY 2
2020

ANY 3
2021

ANY 4
2022

54
575
19

54
144
19

54
-

108

95

-

-

85

-

-

4
1.131

4
-

-

3
505
88
12

3
-

3
-

52

-

-

15
58
3
8
21
7

58
4
21
7

58
8
21
7

3
1.137
138
127
37

3
852
127
37

3
-

22

22

5

2
13
3

13
3

1

519
1.484

519
1.484

130
1.484

5

5

5

5

5

5

223
16
6.469

70
16
3.470

76
1.860

29
4

1.484

1.625

Cal indicar que en l'elaboració del quadre de compromisos de despesa amb càrrec al
pressupost d'exercicis posteriors, la UIB inclou la despesa corresponent al període de possible
pròrroga en el càlcul de compromisos futurs.

Incidències
De la mateixa manera que en exercicis anteriors, no s'inclou la informació dels compromisos de
despesa amb càrrec al pressupost d'exercicis posteriors que provenen de:
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a) els convenis signats amb entitats públiques i privades, i
b) la càrrega financera derivada del contracte de préstec.
En diversos contractes no es té en compte l'import de l'IVA que s'ha de pagar.
En tots els casos s'ha comprovat que s'inclou l'import de licitació, i no d'adjudicació, dels
contractes i les pròrrogues previstes, malgrat no estiguin compromeses.

RECOMANACIONS
Completar i millorar la informació de tots els compromisos de despesa amb incidència
en els exercicis posteriors.

D.

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

Segons els comptes anuals i els arxius que ha proporcionat la UIB a l'SCIB, els ingressos
afectats que financen projectes de despesa han generat, a 31 de desembre de 2018, les
desviacions de finançament que es mostren a continuació:
UIB 2018. DESVIACIONS DE PROJECTES DE DESPESA AMB FINANÇAMENT AFECTAT PER TIPUS D'AGENT FINANÇADOR
DESV.
POSITIVES
DESV. NEGATIVES
DESV. POSITIVES
DESV. NEGATIVES
EXERCICI
EXERCICI
ACUMULADES
ACUMULADES
CAIB
7.851
2.557
8.568
285
Ministeris /Ag. Estatal Investigació
4.144
2.220
5.701
48
UE
414
1.167
821
477
SEPIE
450
403
724
2
Consells insulars i ajuntaments
80
38
169
Altres
653
721
1.615
40
Total
13.592
7.107
17.598
852

Incidències
El càlcul de les desviacions està condicionat per les incidències derivades de reconeixements
de drets que s'exposen en la secció d'execució del pressupost d'ingressos i en els informes de
fiscalització d'anys anteriors (nombrosos drets han estat comptabilitzats prèviament en el
moment que es compleixen totes les condicions necessàries per poder ser reconeguts).
Principalment per aquest fet, en el càlcul del romanent de tresoreria que apareix en la memòria,
l'import de les desviacions positives acumulades (per 17.105 milers d'euros) no és coincident
amb l'import que apareix en el quadre de desviacions positives acumulades per projecte de la
memòria (per 17.598 milers d'euros).
De la revisió de l'arxiu que ha proporcionat la UIB consta que, en 2018, hi ha 183 línies de
projectes amb finançament afectat amb desviacions acumulades positives, que dins l'exercici
fiscalitzat no han tingut obligacions ni drets reconeguts.
A vegades, la UIB assigna crèdit d'uns fons de finançament afectat a un projecte cap a un altre
projecte que no té aquesta consideració, a l'empara de l'Acord executiu núm. 10772, de 17 de
setembre de 2013, del Consell de Direcció, pel qual es modifica l'Acord executiu núm.
7719/2006, de 24 de novembre, pel qual s'aprova el Programa de foment de la participació en
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projectes d'investigació. L'article 4 del dit Acord executiu núm. 10772 estableix que, una vegada
que un organisme finançador hagi fet la transferència d'un projecte concedit, s'ha de transferir a
l'investigador responsable del projecte una quantia equivalent al 4 % de les despeses
d'execució del projecte finançat, sempre que els costs indirectes del programa concedit siguin
iguals o superiors al 19 % dels costs d'execució. Igualment, determina que, en el cas de
projectes els costs indirectes dels quals siguin inferiors al 19 % dels cost d'execució, però
superiors o iguals al 15 %, la transferència a l'investigador responsable del projecte ha de ser
d'un 2 %. L'aplicació d'aquest article suposa que, una vegada es cobra una subvenció de
determinades característiques, sense que estigui executada, es poden transferir directament a
l'investigador responsable unes quanties que s'han d'assignar a uns codis de partides
pressupostàries analítiques amb una altra finalitat i, per tant, passen a ésser fons d'un altre
projecte que no té la consideració d'afectat. El problema sorgeix quan el projecte pel qual s'han
rebut els fons finalistes no s'executa de manera íntegra, se'n redueix el finançament i s'ha de
tornar una part d'aquests fons, un percentatge dels quals s'ha desafectat i inclús s'ha gastat en
altres projectes que no tenen a veure amb el primer. És per això que la desafectació d'aquestes
quanties quan es reben els fons no compleix els requeriments necessaris, atès que, en opinió
de l'SCIB, per a dur-la a terme s'hauria de tenir en compte, almenys, el grau d'execució dels
compromisos adquirits.
De la revisió de dos projectes que presenten desviacions de finançament afectat, s'ha constatat
que hi ha diferències en les obligacions reconegudes i en els costs indirectes emprats per a
calcular les desviacions respecte de la documentació aportada a l'SCIB.
Pels motius descrits en els paràgrafs anteriors, l'SCIB no ha pogut quantificar les incorreccions
que afecten el càlcul de les desviacions de finançament acumulades i de l'exercici, les quals
tenen impacte en el càlcul del romanent de tresoreria i en el resultat de l'exercici ajustat, així
com tampoc no ha pogut calcular adequadament els crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses generals, que figuren en el resultat pressupostari per un import de
1.232 milers d'euros.

RECOMANACIONS
Establir un procediment de control intern per verificar la inclusió, el seguiment i la baixa
dels projectes objecte de càlcul de les desviacions de finançament afectat, especialment
pel que fa a la identificació correcta dels ingressos que realment estan afectats al
compliment i l'execució de determinades despeses, d'acord amb la definició del PGCP,
així com dictar instruccions clares per determinar quins saldos de diferències positives
de finançament deixen d'estar afectats.
Modificar l'Acord executiu núm. 10.772, de 17 de setembre de 2013, del Consell de
Direcció, a fi de no trencar la norma d'afectació de fons a la seva destinació fins que
aquests no estiguin realment finalitzats, executats i disponibles.

E.

RESULTAT PRESSUPOSTARI

El resultat pressupostari que es presenta en els comptes anuals de l'exercici 2018 és el
següent:
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UIB 2018. RESULTAT PRESSUPOSTARI (EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
EXERCICI 2018 EXERCICI 2017
OPERACIONS NO FINANCERES
+ Drets reconeguts (capítols 1-7)
93.528
93.654
- Obligacions reconegudes (capítols 1-7)
-96.901
-91.703
RESULTAT NO FINANCER DE L'EXERCICI
-3.373
1.951
OPERACIONS FINANCERES
+ Drets reconeguts (capítols 8 i 9)
9.726
1.137
- Obligacions reconegudes (capítols 8 i 9)
-793
-1.621
RESULTAT FINANCER DE L'EXERCICI
8.933
-484
RESULTAT DE L'EXERCICI
5.560
1.467

Quant al resultat pressupostari ajustat, és el següent:
UIB 2018. RESULTAT PRESSUPOSTARI (EN MILERS D'EUROS)
DRETS
OBLIG.
CONCEPTES
RECON.
RECON.
AJUSTS
NETS
NETES
a. Operacions corrents
83.991
78.383
b. Operacions de capital
9.536
18.517
c. Operacions comercials
0
0
1. Total operacions no financeres (a+b)
93.527
96.900
d. Actius financers
0
0
e. Passius financers
9.726
793
2. Total operacions financeres (c+d)
9.726
793
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
103.253
97.693
Ajusts:
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals (+)
1.232
4. Desviacions negatives de finançament de l'exercici (+)
7.107
5. Desviacions positives de finançament de l'exercici (-)
13.591
II. TOTAL AJUSTOS (3+4+5)
-5.252
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
5.608
-8.981
0
-3.373
0
8.933
8.933
5.560
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L'evolució dels resultats i del romanent de tresoreria corresponent als exercicis de 20152018 és la següent:
UIB 2018. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA (EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
2015
2016
2017
2018
Resultat no financer de l'exercici
-3.309
-719
1.951
-3.373
Resultat d'operacions financeres de l'exercici
2.046
-304
-484
8.933
Resultat pressupostari de l'exercici
-1.263
-1.023
1.467
5.560
Resultat pressupostari ajustat de l'exercici
1918
1.900
882
308
Romanent de tresoreria
21.053
19.741
20.888
26.119

Gràficament, l'evolució del resultat no financer, del resultat d'operacions financeres i del resultat
total de l'exercici és la següent:

F.

ROMANENT DE TRESORERIA

El romanent de tresoreria que figura en la memòria dels comptes anuals és el següent:
UIB 2018. ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (EN MILERS D'EUROS)
COMPONENTS
2018
1. (+) Fons líquids
15.890
2. (+) Drets pendents de cobrament
14.524
(+) del pressupost corrent
13.206
(+) de pressuposts tancats
689
(+) d'operacions no pressupostàries
630
(+) d'operacions comercials
3. (-) Obligacions pendents de pagament
4.447
(+) del pressupost corrent
2.242
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2017
12.051
13.294
11.947
780
567
4.513
2.422
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UIB 2018. ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (EN MILERS D'EUROS)
COMPONENTS
2018
(+) de pressuposts tancats
1
(+) d'operacions no pressupostàries
2.204
(+) d'operacions comercials
4. (+) Partides pendents d'aplicació
152
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
12
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
164
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)
26.119
II. Excés de finançament afectat
17.105
III. Saldos de cobrament dubtós
256
IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I-II-III)
8.758

2017
2.091
56
81
137
20.888
9.621
151
11.116

Gràficament, l'evolució del romanent de tresoreria que ha presentat la UIB en el període 20152018 és la següent:
UIB 2018. ROMANENT DE TRESORERIA
(en milers d'euros)
30.000
26.119
25.000

21.054

20.888
19.741

20.000
15.000
10.000
5.000
2015

2016

2017

2018

Incidències
El resultat pressupostari i el romanent de tresoreria queden desvirtuats com a conseqüència
d'algunes de les incidències que figuren en aquest Informe. En el cas del resultat pressupostari,
és a causa de les incidències exposades en l'apartat de liquidació del pressupost i, en el cas
del romanent de tresoreria, a causa de les incidències que fan referència a la quantificació dels
drets pendents de cobrament i de les obligacions pendents de pagament. De manera similar,
en els apartats corresponents al balanç de situació s'exposen incidències, algunes de les quals
afecten i desvirtuen el resultat econòmic patrimonial de l'exercici que figura en els quadres
anteriors.
En particular, s'observen les incidències següents:


L'import total indicat en el romanent de tresoreria com a drets pendents de cobrament
del pressupost corrent i de pressuposts tancats no quadra amb l'import dels deutors
pressupostaris per 1.712 milers d'euros, atès que s'han minorat en la comptabilitat
patrimonial els saldos de subvencions no cobrats i no reconeguts com a deute per les
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entitats que concedeixen les subvencions. Aquest fet s'explica en la memòria de
l'entitat, concretament, en els apartats «3.1 Imatge fidel», «4.11 Ingressos i despeses» i
«F.23.5 Romanent de tresoreria» de la dita memòria.


Tal com s'explica en l'apartat II.7.D de l'Informe «Despeses amb finançament afectat»,
l'import de l'excés de finançament afectat que figura en el quadre de romanents de
tresoreria (per un import de 17.105 milers d'euros) no coincideix amb l'import que
consta en el quadre de desviacions positives acumulades per projecte de la memòria
(per un import de 17.598 milers d'euros), pels motius que s'expliquen en els apartats
«3.1 Imatge fidel», «4.11 Ingressos i despeses» i «F.23.5 Romanent de tresoreria» de
la memòria de la UIB.

El resultat pressupostari de l'exercici ha de ser corregit, com a mínim, pels imports derivats dels
fets següents:


Les incidències exposades en l'apartat de despeses amb finançament afectat que
influeixen en la determinació de l'import de les diferències de finançament de l'exercici.



En el càlcul de l'ajust dels crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria no
afectat (1.232 milers d'euros) no s'inclou l'import de les obligacions reconegudes
finançades amb els romanents de tresoreria incorporats mitjançant les partides
pressupostàries «870 Romanents genèrics» i «873 RD d'anys anteriors pendents
d'aplicar a pressupost de despeses».

RECOMANACIONS
Reflectir de forma adient els ingressos i les despeses amb finançament afectat, i també
la seva execució, a fi de determinar amb exactitud el resultat de l'exercici i la part
afectada del romanent, tal com ha manifestat reiteradament l'SCIB en informes anteriors.
Establir els mecanismes de control adients a fi de determinar amb exactitud l'import de
les obligacions reconegudes que s'han finançat amb el romanent de tresoreria per a
despeses generals a l'efecte del càlcul del resultat pressupostari ajustat.

8. MEMÒRIA
La memòria forma part del compte anual i té per objecte completar, ampliar i comentar la
informació continguda en el balanç, en el compte del resultat econòmic patrimonial i en l'estat
de la liquidació del pressupost de l'exercici.

Incidències
La memòria presenta les mancances següents, d'acord amb la informació exigida en l'Ordre
EHA71037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el PGCP:


No inclou informació relativa a les entitats vinculades, ni de l'activitat a la qual es
dediquen les entitats de les quals sí dona informació. Tampoc inclou informació de les
entitats en les quals indirectament participa la UIB a través de la FUE.
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En l'apartat «Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de
col·laboració» s'ha d'informar de les operacions durant el període de vigència i no
només de les signades durant l'any.



En l'apartat «Comparació de la informació i informació sobre canvis» s'hauria d'haver
inclòs informació sobre el canvi de criteri en el tractament de l'amortització de
determinats béns finançats per tercers en projectes d'investigació.



No inclou normes de reconeixement i valoració relatives als actius i els passius
financers, transaccions en moneda estrangera, actius construïts o adquirits per altres
entitats, provisions i contingències.



La vida útil indicada en la memòria per amortitzar els edificis és de 100 anys. Malgrat
això, hi ha disparitat de vides útils a l'aplicació que gestiona i amortitza aquest tipus de
béns.



En l'apartat de subvencions de capital rebudes, s'hauria d'afegir informació sobre la
composició de l'epígraf del balanç de situació del patrimoni net «IV. Altres increments
patrimonials pendents d'imputació als resultats».



Manca informació sobre contractació administrativa, informació específica sobre el tipus
de procediment obert (únic criteri o múltiples) i els adjudicats directament. A més, no
s'informa de les addendes per pròrrogues.



La informació relativa als romanents de crèdit no es presenta segons el model
establert.



No es dona informació relativa a l'execució de projectes d'inversió (inversió total,
exercici d'inici i finalització de projecte, inversió realitzada a l'inici de l'exercici, inversió
realitzada en l'exercici, inversió per realitzar en les anualitats pendents).



Manca informació dels drets cancel·lats amb indicació del motiu.



Pel que fa a les transferències i les subvencions concedides i atorgades, no figura la
normativa ni altres condicions supletòries d'acord amb les quals s'han efectuat o
concedit les ajudes, ni el seu grau de verificació. Pel que fa a les subvencions, no es
dona informació relativa a possibles reintegraments per incompliment de condicions o
requisits amb indicació de les causes.



Quant als compromisos de despesa amb càrrec a pressuposts d'exercicis posteriors,
vegeu les conclusions de mancances d'informació de l'apartat II.7.C d'aquest Informe.



No es dona informació sobre els drets pressupostaris pendents de cobrament segons el
seu grau d'exigibilitat, amb indicació dels pendents de notificar, dels suspesos, dels
ajornaments o fraccionaments sol·licitats i concedits, etc.



Manca la informació sobre el cost de les activitats.



No es dona informació sobre els fets posteriors al tancament.

A més, s'han detectat incoherències entre la informació de la memòria i la informació dels
estats comptables inclosos en els comptes anuals. Entre d'altres, cal destacar les següents:


Tal com s'explica en l'apartat II.7.D de l'Informe «Despeses amb finançament afectat»,
l'import de l'excés de finançament afectat que figura en el quadre de romanents de
tresoreria (apartat F.23.5 de la memòria), per un import de 17.105 milers d'euros, no és
coincident amb l'import que apareix en el quadre de desviacions positives acumulades
56

Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

per agent finançador (apartat F.23.4.1 de la memòria), per un import de 17.598 milers
d'euros.


El detall dels romanents de crèdits (compromesos i no compromesos) de l'apartat
F23.1.1.b de la memòria no es presenta per partida pressupostària. L'import de total de
romanents de crèdit coincideix amb els romanents de crèdit que consten en l'apartat
«E.1.a Estat de liquidació del pressupost de despeses» de la liquidació del pressupost
de despeses del compte anual. Els romanents de crèdit s'han calculat per la diferència
dels crèdits definitius menys les obligacions reconegudes netes, si bé els romanents de
crèdit compromesos serien el resultat de restar a les despeses que han arribat a la fase
de disposició «D» les obligacions reconegudes netes. Segons l'estat de liquidació del
pressupost de despeses, les obligacions reconegudes netes coincideixen amb les
despeses compromeses, per la qual cosa no hi hauria romanents de crèdit
compromesos, mentre que en el quadre de la memòria s'indica que ascendeixen a
26.508 milers d'euros.

RECOMANACIONS
Elaborar la memòria dels comptes anuals amb la informació comptable que assenyala el
Pla general comptable esmentat, així com la que sigui necessària per interpretar el
comptes anuals correctament i en coherència amb la informació de la resta dels estats
comptables.

9. INDICADORS. ESTAT DE LA IMPLANTACIÓ A LA UIB
D'UN SISTEMA DE COMPTABILITAT ANALÍTICA
a. Indicadors

A continuació, es presenten uns indicadors relacionats amb la vessant econòmica, d'interès per
completar l'anàlisi de l'activitat de la UIB registrada en l'exercici 2018, així com la seva evolució
en els darrers sis anys:
UIB 2018. INDICADORS INSTITUCIONALS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (EN EUROS)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Alumnes d'estudis oficials
14.391
13.892
13.664
13.536
13.469
13.201
Despesa corrent per alumne matriculat (1)
4.545
4.724
4.968
5.062
5.436
5.831
Ingrés per alumne (2)
1.066
1.079
1.091
1.077
1.085
1.077
Cobertura de matrícula (3)
23,5%
22,8%
22,0%
21,3%
20,0%
18,5%
Transf. corrents CAIB / despeses de personal
94,0%
93,0%
95,1%
95,3%
101,3%
98,2%
Esforç inversor (4)
20,7%
19,9%
20,3%
17,2%
17,8%
19,0%
Alumnes d'estudis oficials: Es comptabilitzen els alumnes de grau, màster oficials i doctorats. També es comptabilitzen els estudiants de
primer, segon i tercer cicle (cursos no vigents, és a dir, sense docència). No es consideren les escoles adscrites ni els estudis propis. Les
dades són provisionals a 15 de novembre de 2019.
(1) Despesa de personal + despesa de béns i serveis / Alumnes matriculats d'estudis oficials
(2) Ingressos per taxes i preus públics / Alumnes matriculats d'estudis oficials
(3) Ingrés per alumne / Cost despesa corrent per alumne matriculat d'estudis oficials
(4) Obligacions reconegudes netes dels cap. 6 i 7 / Total obligacions reconegudes netes

Any rere any, s'incrementa la despesa corrent per alumne matriculat. Durant l'exercici 2018, ha
augmentat en un 7,3 % (augment d'un 9,0 % en 2017)
Respecte de les despeses de personal de la UIB, és significativa la disminució progressiva del
pes de les transferències corrents de la CAIB fins al 2015, en què pugen progressivament.
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L'any 2018 tornen a disminuir fins a situar-se en un 98,2 %. L'esforç inversor ha augmentat i ha
passat d'un 17,8 % a l'any 2017 a un 19,0 % a l'any 2018.
b. Estat de la implantació a la UIB d'un sistema de comptabilitat analítica

El Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa
pública en l'àmbit educatiu, va modificar el punt 3 de l'article 81 de la LOU i va establir la
necessitat de relacionar els ingressos per preus públics amb els costs de la prestació de
serveis acadèmics per estudis conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en
tot el territori nacional —grau i màster. A més, com a novetat, es va establir que els preus
públics havien de cobrir un determinat percentatge, que havia de fixar la Comunitat Autònoma,
dels costs de la prestació del servei, dins dels límits establerts per la Conferència General de
Política Universitària.
La Resolució de 28 d'abril de 2015, aprovada per la Comissió Mixta per les relacions amb el
Tribunal de Comptes, relativa a l'Informe de fiscalització de les universitats públiques
corresponent a l'exercici 2012, instava les universitats a «la instauració d'un sistema de
comptabilitat analítica que incrementàs la transparència dels seus comptes, la gestió del
personal i els costs dels diferents estudis, en línia amb el Reial decret llei 14/2012, que
assenyalava l'obligatorietat de la seva implementació durant el curs 2015/2016». D'altra banda,
la dita Resolució insta el Tribunal de Comptes a realitzar, en relació amb l'exercici 2017, un
informe, una memòria o una nota sobre l'estat d'implementació de la dita comptabilitat analítica.
Cal assenyalar que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no compta amb una llei
autonòmica d'universitats que desplegui la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats (LOU), ni la concreció del model de finançament de la UIB s'ha arribat a plasmar
mitjançant l'aprovació d'un contracte programa. Per tant, el model de finançament ordinari de la
Universitat no queda vinculat a les seves despeses de funcionament, a la consecució d'uns
objectius estratègics, a un estudi específic de comptabilitat analítica, ni tampoc a criteris,
indicadors o fórmules objectives que el sustentin.
El finançament que la UIB rep de la Comunitat Autònoma es fixa amb caràcter anual, si bé no
s'ha descrit cap metodologia o criteris de càlcul que serveixin de base per a determinar els
recursos que, finalment, li assignen.
La falta d'aprovació d'un pla de finançament pluriennal i d'un contracte programa suposa una
mancança molt significativa per a la Universitat, atès que li impedeix disposar d'un instrument
necessari per a realitzar una planificació estratègica a mitjà i a llarg termini. Un contracte
programa o un model de finançament pluriennal consensuat aportarien transparència,
objectivitat i equitat en l'assignació dels recursos públics.
Amb el dit instrument, hauria de quedar coberta la suficiència financera de la Universitat
(subvenció bàsica). A més, hauria d'incloure paràmetres que redundessin en una millora de
l'excel·lència i la qualitat en la docència, la recerca i les inversions en infraestructures,
especificant objectius i indicadors en el contracte programa vinculats al finançament, i establint
procediments per al seguiment d'aquests, tot això dins de les disponibilitats pressupostàries i
de comú acord amb la mateixa Universitat.
La UIB ha iniciat el procés d'implantació de la comptabilitat analítica sota les directrius del
Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, i sota la supervisió de la Intervenció General de
l'Administració Estatal (IGAE), amb l'aplicació del model CANOA (Comptabilitat Analítica
Normalitzada per a Organitzacions Administratives), que és el model de la IGAE, i ha obtingut
l'informe satisfactori sobre la seva implantació. Tot i així, el Ministeri d'Educació, Cultura i
Esport, juntament amb la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles), ha
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de redefinir alguns dels aspectes del model, com la regla 23, per la qual es reparteixen els
costs del professorat entre les diferents activitats que duu a terme la universitat. Aquest fet té
una incidència significativa, atès que no es poden conèixer els costs definitius de les activitats
fins que no estigui acordat i definit el criteri de repartiment.
En el moment de la fiscalització, la UIB no ha implantat, definitivament i de forma efectiva, el
sistema de comptabilitat analítica. Amb els criteris vigents fins a 2017, ha elaborat uns informes
dels exercicis 2015 i 2016, així com l'informe del curs 2015/2016, que, en cap cas, no es poden
considerar definitius, per no tenir les eines adequades de validació i monitorització que en
millorin la precisió.
L'SCIB no ha fiscalitzat ni ha fet cap anàlisi específica respecte de la implantació i dels resultats
de la comptabilitat analítica a la Universitat de les Illes Balears.
Tot i així, en els darrers mesos, el Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern
autonòmics han acordat la necessitat d'emprendre, de forma coordinada, les accions oportunes
per respondre al manament de la Resolució de 28 d'abril de 2015, amb l'examen de l'estat
d'implementació d'un sistema de comptabilitat analítica a les universitats públiques espanyoles
durant l'exercici 2017, respecte del curs acadèmic 2017/2018.
El resultat, pel que fa a la UIB, és el que s'ha exposat en els paràgrafs anteriors, i ha de formar
part de l'Informe global del sector públic autonòmic, exercici 2017, que elabora el Tribunal de
Comptes.

RECOMANACIONS
Implementar, de forma definitiva i efectiva, un sistema de comptabilitat analítica, atès
que és una eina imprescindible perquè la CAIB dissenyi una política de fixació de preus
públics adequada. És necessari conèixer el cost dels diferents estudis de grau i màster
per a poder establir, posteriorment, la contribució o copagament que han d'efectuar els
estudiants i les seves famílies (beca indirecta o part del cost no cobert pel preu públic
que se satisfà amb els recursos, tributaris o no, de la Comunitat Autònoma).
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III. ENTITATS DEPENDENTS I VINCULADES
1. ENTITATS DEPENDENTS
L'àmbit subjectiu d'aquest apartat és la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
(FUEIB) i el consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), en què la
participació i el valor de l'aportació de la UIB són els següents:
UIB 2018. ENTITATS DEPENDENTS (MILERS D'EUROS)
ENTITAT
% part. o domini
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB)
100,0%
Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)
50,0%

A.

Any de creació
1996
2002

Valor aportació
66
--

FUNDACIÓ UNIVERSITAT- EMPRESA DE LES ILLES BALEARS (FUEIB)

La Fundació ha retut el compte anual i ha tramès els informes financer i de compliment de la
normativa que han realitzat auditors externs. Pel que fa al compte anual, s'ha formulat de
conformitat amb el PGC (RD 1514/2007, de 16 de novembre) i, en tot allò que no s'hi oposa,
segons l'adaptació sectorial d'entitats sense finalitats lucratives i el model del Pla d'actuació de
les entitats sense finalitats lucratives aprovats pel Reial decret 1491/2011, de 24 d'octubre. Pel
que fa als informes dels auditors externs, l'SCIB no els ha revisats, tal com s'ha posat de
manifest en l'apartat I.2.B d'aquest Informe, per la qual cosa no pot assumir com a pròpies les
opinions i les excepcions que, en el seu cas, s'hi posen de manifest. Tant els comptes anuals
com els informes d'auditoria de la Fundació estan publicats al Portal de Transparència de la
UIB i de la CAIB.
L'objecte de la Fundació és fomentar, promoure i fer activitats dirigides, de manera genèrica, al
foment de la cultura, l'educació i la investigació i, en particular, establir vies de diàleg i
col·laboració entre la UIB i les empreses del seu entorn econòmic i social, i fomentar la
transferència de tecnologia entre la UIB i la societat.
Els aspectes més destacables de la FUEIB, així com les relacions econòmiques que ha
mantingut amb la Universitat durant el 2018, són els següents:


Al tancament de l'exercici 2018, els actius totals de l'entitat dependent sumen un import
de 4.382 milers d'euros. Els fons propis, per un import de 76 milers d'euros, estan per
sota del fons dotacional, i l'excedent negatiu de l'exercici és de -10 milers d'euros. A
més, té un dèficit de capital circulant de 1.372 milers d'euros.



Les previsions inicials per operacions de funcionament presenten una situació
d'equilibri entre ingressos i despeses, per un import de 7.835 milers d'euros. La
liquidació del Pla d'actuacions presenta una realització de despeses, per un import de
7.391 milers d'euros, i una d'ingressos, per un import de 7.380 milers d'euros.



Segons dades de la UIB, la facturació i les liquidacions de la Fundació a la UIB durant
el 2018 han estat de 515 milers d'euros, mentre que la UIB li ha facturat i liquidat per
encàrrecs, per un total de 492 milers d'euros, que s'han imputat als capítols 3 i 4 del
pressupost d'ingressos de la UIB. Segons dades de la Fundació (que no concorden
amb els registres de la UIB), a 31 de desembre la UIB és deutora de la Fundació en
119 milers d'euros i creditora en 265 milers d'euros.
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La major part de la facturació de la Fundació prové d'encàrrecs que li fa la mateixa UIB
de manera recurrent, per a la realització d'activitats objecte de subvencions o de
convenis en què figura la Universitat com a titular.
En els annexos d'aquest informe consta una fitxa amb informació diversa de la Fundació
corresponent a l'exercici 2018, que l'SCIB ha extret dels seus comptes anuals i dels informes
d'auditoria externa.

B.

CONSORCI DE L'AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES
BALEARS (AQUIB)

La UIB ha retut els comptes anuals i ha tramès l'informe d'auditoria financera dels comptes
anuals de l'AQUIB que han realitzat els auditors externs. De la rendició de comptes de la CAIB
a l'SCIB, s'ha obtingut l'informe de compliment de la legalitat d'aquest Consorci.
Els comptes anuals s'han formulat de conformitat amb el Reial decret 1491/2011, de 24
d'octubre, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del PGC a les entitats sense fins lucratius i
el model de pla d'actuació de les dites entitats.
Pel que fa als informes dels auditors externs, no són objecte de revisió de l'SCIB, tal com s'ha
posat de manifest en l'apartat I.2.B d'aquest Informe, per la qual cosa l'SCIB no pot assumir
com a pròpies les opinions i les excepcions que s'hi posen de manifest.
Tant el compte anual com l'informe d'auditoria financera del Consorci es troben publicats en la
pàgina web de la UIB (al portal de transparència) i en el de la CAIB.
Les finalitats d'aquesta entitat dependent són les següents:
a) L'acreditació i l'avaluació prèvia del personal docent i investigador contractat en el
marc del sistema universitari de les Illes Balears en relació amb la legislació vigent.
b) La valoració dels mèrits del personal docent i investigador funcionari i contractat en
el marc del sistema universitari de les Illes Balears, per poder percebre complements
retributius.
c) El seguiment dels ensenyaments universitaris oficials, per comprovar la implantació
adequada del títol.
d) La renovació de l'acreditació de les titulacions universitàries oficials.
e) El Programa d'Avaluació Externa de Sol·licituds d'Ajudes.
f) Els programes DOCENTIA i AUDIT, d'orientació per dissenyar procediments
d'avaluació propis de l'activitat docent i de reconeixement de sistemes de garantia de
qualitat.
Els aspectes més destacables de l'AQUIB, així com les relacions econòmiques que ha
mantingut amb la Universitat durant el 2018, són els següents:


Al tancament de l'exercici 2018, els actius totals de l'entitat dependent sumen un import
de 188 milers d'euros. Els fons propis són de 151 milers d'euros i l'excedent de
l'exercici, de 0 euros.



Els pressuposts inicials de l'exercici 2018 presenten una situació d'equilibri entre
ingressos i despeses, per un import de 226 milers d'euros. La liquidació del Pla
d'actuacions presenta una realització de despeses, per un import de 213 milers d'euros,
i una d'ingressos, per un import de 198 milers d'euros.
61

Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018



Segons la UIB, s'han reconegut obligacions a favor de l'AQUIB, per un import de 13
milers d'euros, que s'han registrat en el capítol 4 de transferències corrents del
Consorci en concepte d'aportació. No hi ha saldos pendents de pagament ni de
cobrament al tancament de l'exercici 2018.
En 2018, la major part dels ingressos de l'AQUIB prové de les transferències de la
CAIB, que, segons el compte anual de l'AQUIB, ascendeixen a 175 milers d'euros.

En els annexos d'aquest Informe consta una fitxa amb informació diversa del Consorci
corresponent a l'exercici 2018, que l'SCIB ha extret dels seus comptes anuals i dels informes
d'auditoria externa.

2. ENTITATS VINCULADES
Les entitats vinculades a la UIB i els membres que hi participen són els següents:
UIB 2018. ENTITATS VINCULADES I MEMBRES QUE HI PARTICIPEN
ENTITATS
MEMBRES
Consorci Foment Infraestructures Universitàries (COFIU) Govern de les Illes Balears i Universitat de les Illes Balears
Consorci Escola d'Hoteleria
Govern de les Illes Balears i Universitat de les Illes Balears

La participació i el valor de l'aportació en cada cas són els següents:
UIB 2018. ENTITATS VINCULADES
ENTITAT

% part. o domini Any de creació

Consorci Foment Infraestructures Universitàries (COFIU)
Consorci Escola d'Hoteleria de les IB (EHIB)

50,0%
50,0%

2004
1994

Valor aportació
(milers d'euros)
0
0

Es consideren entitats vinculades les que no depenen directament de la UIB, però en les quals
aquesta hi té participació en el patrimoni fundacional o en els òrgans de govern.
Quant a la participació en els òrgans de govern de cada una de les entitats vinculades, és la
següent:


COFIU: d'un total de 12 membres, 7 corresponen a representants de la CAIB i 5 ho són
per la UIB. La presidència, que té vot de qualitat, recau en un membre de la CAIB
(article 11 dels seus estatuts).



EHIB: d'un total de 13 membres, 5 corresponen a representats de la CAIB; 3, a
representants de la UIB; 2, a representants d'organitzacions sindicals; 2, a
representants d'organitzacions patronals, i el director o directora gerent del Consorci
(article 19 dels seus estatuts).

D'altra banda, el finançament del seu objecte és a càrrec de la CAIB.
Dins l'exercici 2018, la UIB ha adquirit béns o serveis del Consorci Escola d'Hoteleria, per un
import de 12 milers d'euros. Així mateix, ha reconegut drets per percebre amb l'Escola
d'Hoteleria, per un import de 85 milers d'euros.
Altres entitats vinculades, d'acord amb la informació que han retut aquestes entitats a l'SCIB
sobre els percentatges de participació o domini, són les següents:
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UIB 2018. ALTRES ENTITATS VINCULADES
ENTITAT
ParcBit Energia i Altres Serveis, SCL
Fundació Jardí Botànic de Sóller
Fundació Càtedra Iberoamericana a la UIB
Consorci Institut d'Estudis Baleàrics

% part. o domini Any de creació
16,67%
12,5%
12,5%
8,3%

2001
1997
2000
1997

Valor aportació
(milers d'euros)
0
0
0
0

Dins l'exercici 2018, la UIB no ha tingut transaccions amb aquestes entitats.

Incidències
L'AQUIB no ha complert el requeriment de l'article 120 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic, quant a l'adaptació dels seus Estatuts.
La informació dels saldos i dels moviments de la UIB amb la FUEIB que consta en els comptes
anuals i en els registres comptables no coincideixen.

RECOMANACIONS
Integrar, si escau, els comptes anuals de les entitats dependents a la rendició del compte
anual de la Universitat.
Realitzar una conciliació entre les operacions de les entitats dependents i vinculades a fi
de detectar les transaccions no registrades i, si escau, regularitzar-les o comptabilitzarles convenientment.
Realitzar les anotacions comptables pertinents a fi de corregir les incidències
exposades, i procurar-ne la detecció i l'esmena en exercicis posteriors.
Elaborar uns comptes anuals consolidats de la UIB i les entitats dependents a fi
d'aconseguir una imatge general de la realitat econòmica financera del grup, sota el
control de la UIB, i evitar la pèrdua d'informació relativa a les entitats dependents.
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IV. CONTRACTACIÓ
A.

ASPECTES GENERALS

La UIB i l'entitat dependent Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) han retut
a la Sindicatura de Comptes dues relacions de contractes corresponents a l'exercici 2018: una,
relativa als contractes menors adjudicats i, l'altra, als contractes no menors formalitzats. Pel
que fa a l'entitat dependent Consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB), s'ha informat l'SCIB que no s'han formalitzat contractes, modificacions o pròrrogues
durant l’exercici fiscalitzat.
D'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP), els expedients de contractació iniciats abans de l'entrada en vigor
d'aquesta Llei s'han de regir per la normativa anterior, és a dir, pel TRLCSP. Els expedients
s'entenen iniciats quan s'hagi publicat la convocatòria del procediment d'adjudicació del
contracte. En cas de procediments negociats sense publicitat, s'ha de tenir en compte la data
de l'aprovació dels plecs.
Atesa la documentació rebuda i de forma gràfica, l'import global adjudicat (sense IVA) de la
contractació de la UIB i de la FUEIB durant l'exercici fiscalitzat és el següent:
UIB I FUEIB 2018. Import adjudicat
(en milers d'euros, IVA exclòs)
Total: 8.474

FUEIB
524
6%

UIB
7.950
94%

Per tipologia, els contractes dels quals ha informats la UIB a l'SCIB es mostren en el quadre
resum següent:
UIB 2018. TIPOLOGIA DE CONTRACTES. COMPARATIVA 2018/2017 (EN MILERS D'EUROS, IVA EXCLÒS)
2018
2017
VARIACIÓ 2018/2017
IMPORT
IMPORT
IMPORT
NOMBRE ADJUDICAT
NOMBRE
ADJUDICAT NOMBRE ADJUDICAT
Contractes menors
5.216
3.309
107
1.192
5.109
2.117
Resta de contractes
63
4.641
51
4.892
12 251
TOTAL
5.279
7.950
158
6.084
5.121
1.866

En les relacions que ha tramès la UIB consten 5.279 contractes, per un import adjudicat de
7.950 milers d'euros, sense IVA. L'increment significatiu en el nombre de contractes de 2018
respecte de l'any anterior es deu al fet que, a partir del segon trimestre de 2018, la UIB informa
dels contractes menors inferiors a 5.000 euros, que ascendeixen a un total 5.101 unitats.
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Del total de contractes retuts, sis són generadors d'ingressos per cànon. D'altra banda, s'ha
formalitzat un acord marc per a la prestació del servei d'agència de viatges per gestionar
desplaçaments i estades de les persones que viatgen amb càrrec a la UIB, que, per la seva
naturalesa, no du import adjudicat, per un valor estimat de 2.273 milers d'euros. També s'ha
informat de la tramitació d'un total de 28 pròrrogues, en 10 de les quals s'indica «sense import»
o «preus unitaris».
Tots els expedients s'han tramitat de manera ordinària.
En funció del procediment d'adjudicació emprat, la representació gràfica dels contractes no
menors formalitzats i menors adjudicats per la UIB en 2018 és la següent:
UIB 2018. Total contractes per procediment.
Import adjudicat: 7.950 milers d'euros (IVA exclòs)
Obert criteris
múltiples
2.465
31%

Menors
3.309
42%
Pròrrogues
1.146
14%
Neg.
amb publicitat
8
0%
Obert
criteri preu
32
0%

Neg.
sense
publicitat
57
1%

Obert
simplificat
sumari
88
1%

Contracte en base
acord marc
358
4%
Obert simplificat
282
Neg.amb
4%
anunci
204
3%

Neg.: Negociat

La representació gràfica dels contractes no menors, per objecte, és la següent:
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UIB 2018. Contractes no menors per objecte.
Import adjudicat: 4.641 milers d'euros (IVA exclòs)
Obres
89
2%

Subministraments
976
21%
Serveis
3.576
77%

Quant a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, durant l'exercici 2018 només s'ha
tramitat un contracte per procediment obert simplificat (servei d'agència de viatges per a la gira
CUIB Anglaterra, novembre 2018), per un import adjudicat de 27 milers d'euros. L'adjudicació
directa suma un total de 497 milers d'euros, sense IVA.

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT

Abast
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat contractual de la
UIB, que comprèn: 7 contractes no menors i 10 de menors. Pel que fa a l'activitat contractual de
la FUEIB i de l'AQUIB, no s'ha fiscalitzat en 2018.
El treball s'ha efectuat d'acord amb els objectius i l'abast definits en l'apartat I.2 d'aquest
Informe.
Incidències més significatives pel que respecta a la contractació de la UIB
1. En tots els expedients consta l'informe de fiscalització prèvia, de conformitat, signat pel
vicegerent de la UIB. L'SCIB considera que la intervenció del vicegerent no és adequada,
atès que no es dona la independència necessària entre les funcions de gestió i d'intervenció
(art. 109 del TRLCSP i art. 116 de la LCSP).
2. En l'expedient núm. 3, el càlcul del valor estimat és incorrecte, atès que s'ha tingut en
compte l'import del cànon per percebre durant la vigència del contracte considerant les
pròrrogues. L'objecte del contracte és la gestió del servei de menjador i de cafeteria en dos
edificis universitaris. Per a determinar el seu valor estimat, s'hauria d'haver considerat el
volum de negoci que es preveu assolir durant la vigència del contracte, tenint en compte les
pròrrogues i les possibles modificacions. Cal recordar que l'import del valor estimat és un
concepte clau per a determinar el procediment d'adjudicació, la publicitat del procediment, la
solvència de l'empresari i els recursos contractuals.
3. En l'expedient núm. 3 no consten els pressuposts utilitzats ni els càlculs realitzats per a
determinar el preu del contracte.
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4. Els pagaments revisats dels contractes seleccionats, menors i no menors, no compleixen,
en general, els terminis establerts en els articles 216.4 del TRLCSP i en l'article 198 de la
LCSP. No consta l'abonament dels interessos de demora i, si escau, de la indemnització
pels costs de cobrament corresponents, que són obligatoris d'acord amb la normativa
aplicable.

C.

CONCLUSIÓ

Excepte pel que fa a les incidències més significatives descrites en els paràgrafs 1-4 de
l'apartat anterior, l'activitat contractual de la Universitat de les Illes Balears que ha revisat la
Sindicatura de Comptes, d'acord amb l'abast abans assenyalat, s'ha desenvolupat, en els
aspectes més significatius, de conformitat amb la normativa legal aplicable.7
Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en els apartats següents de l'Informe, les quals, d'altra banda, els òrgans
responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.
Tot seguit s'exposen els resultats de la fiscalització, on es detallen totes les incidències dels
contractes analitzats.

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL DE LA UIB

a. Expedients analitzats

S'han examinat 7 expedients de contractació no categoritzats com a menors que,
conjuntament, suposen un total adjudicat de 2.659 milers d'euros i representen el 57,3 % del
total de la població respecte de l'import d'adjudicació. En dos d'aquests expedients no consta
l'import adjudicat, atès que un és un acord marc (AM 20/18. Prestació del servei d'agència de
viatges per la gestió dels desplaçaments i estades de les persones que viatgen amb càrrec a la
UIB) i l'altre és un expedient generador d'ingressos (Expedient 6/18. Gestió del servei de
menjador i cafeteria dels edificis Ramón Llull i Gaspar Melchor de Jovellanos).
Per a la selecció de la mostra de contractes per fiscalitzar, s'ha tingut en compte el pes
específic dels tipus de procediment d'adjudicació sobre el total de la població, a més dels
criteris següents:


Els dos expedients amb més valor estimat (expedients núm. 2 i 5 del quadre següent).



L'expedient generador d'ingressos amb més valor estimat (expedient núm. 3 del quadre
següent).



L'expedient de més valor estimat corresponent a la resta des procediment
d'adjudicació: obert, obert simplificat, obert simplificat sumari i negociat.

Els expedients núm. 1-4 han estat tramitats d'acord amb el TRLCSP i els expedients núm. 5-7,
d'acord amb la LCSP.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:

7
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NÚM.

REF.
EXP.
UIB

UIB 2018. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS (EN MILERS D'EUROS)8
VALOR
PREU
ESTIMAT
LICITACIÓ
(IVA
(IVA
OBJECTE DEL CONTRACTE
PROCED.
EXCLÒS)
EXCLÒS)

TIPUS

1

10/2017

Serveis

Servei de desenvolupament d'aplicacions
informàtiques per adaptar els sistemes de
comptabilitat a l'administració electrònica de
la UIB

2

16/17

Serveis

Servei de neteja de la UIB

Obert
múltiples
criteris
Obert
múltiples
criteris

4

5

6

06/2018

07/2018

AM
20/18

21/18

INCIDÈNCIES

76

76

53

4.906

2.453

2.391

25 (a)

37 (c)

Lot. 1. Gestió del servei de menjador i
cafeteria de l'edifici Ramon Llull

3

PREU
ADJUDICACIÓ
(IVA EXCLÒS)

3
3, 4, 7 i 8

Serveis

Lot. 2. Gestió de servei de menjador i
cafeteria de l'edifici Gaspar Melchor de
Jovellanos

Obert criteri
preu

108

29 (b)

42 (d)

Obres

Obra per a la creació d’un camp
experimental al campus de la Universitat de
les Illes Balears.

Negociat
amb anunci

99

99

89

3i8

Serveis

Acord marc per a la prestació del servei
d'agència de viatges per a la gestió de
desplaçaments i estades de les persones
que viatgen amb càrrec a la UIB

Obert
múltiples
criteris

2.273

-

-

3i5

Obres

Lot 1. Substitució de refredadores avariades
a l'edifici Guillem Colom Casanovas i al bloc
A de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

Obert
simplificat

113

113

111

2, 3, 5 i 8

33

15

15

3i8

Servei de control de les poblacions de
Obert
paons, coloms i ànneres presents a la
simplificat
7
10/2018 Serveis Universitat de les Illes Balears
sumari
(a) 22.000,00 € cànon i 3.000,00 € de l'avaluació nutricional (per 2 anys de durada del contracte)
(b) 26.000,00 € cànon i 3.000,00 € de l'avaluació nutricional (per 2 anys de durada del contracte)
(c) 30.800 € cànon i 6.000 € de l'avaluació nutricional (per 2 anys de durada del contracte)
(d) 36.400 € cànon i 6.000 € de l'avaluació nutricional (per 2 anys de durada del contracte)

3, 4, 5, 6 i 7

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
UIB 2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
CODI
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
1
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
2
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
3
En la forma de tramitació i el procediment
7
En la formalització del contracte
d'adjudicació
4
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

Per a cada un dels expedients seleccionats, els aspectes que s'han revisat i les incidències
detectades són els que s'exposen a continuació:
1. Aspectes generals
En cada expedient examinat, l'òrgan competent efectua de manera correcta l'aprovació de
cadascuna de les fases del procediment de contractació, que el rector de la UIB aprova i
adjudica.

8
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Cal esmentar que l'expedient núm. 3 correspon a un contracte que genera ingressos en forma
de cànon per a la UIB. D'acord amb els PCAP, el seu objecte és la gestió dels serveis de
cafeteria i menjador de dos edificis universitaris. 9
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients. En els expedients consta l'informe referent a
la conveniència d'efectuar els contractes, a la finalitat pública per satisfer, i també a la
descripció del seu objecte.
Els plecs de l'expedient núm. 6 «Subministrament i instal·lació d'equips de climatització als
edificis Guillem Colom Casasnovas, Gaspar Melchor de Jovellanos i Mateu Orfila i Rotger del
campus de la Universitat de las Illes Balears» qualifiquen el contracte d'obres, quan en la
relació que ha tramès la UIB a l'SCIB figura de subministrament. De la revisió de la descripció
de l'objecte del contracte i de la justificació del preu s'ha comprovat que el 90 % del cost previst
es concentra en el cost dels aparells subministrats, i el 10 % restant en els treballs
d'instal·lació, transport i desmuntatge dels aparells substituïts. Entenem que les obres
d'instal·lació tenen una importància residual, de fet no en consta el projecte d'obres en
l'expedient, per la qual cosa s'hauria d'haver considerat un contracte mixt en el qual la prestació
principal és la de subministrament i tramitar-se com a tal (art. 18 de l'LCSP).
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
Tots els expedients examinats han estat objecte de tramitació ordinària.
Quant al procediment d'adjudicació, els expedients núm. 1, 2 i 5 es tramiten per procediment
obert amb criteris múltiples; l'expedient núm. 3, per procediment obert amb l'únic criteri del
preu; l'expedient núm. 4, per procediment negociat amb anunci al perfil de contractant;
l'expedient núm. 6, per procediment obert simplificat, i l'expedient núm. 7, per procediment
obert simplificat sumari.
En els expedients revisats consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació, que aprova
la despesa i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
Tots els expedients revisats han estat licitats d'acord amb el PCAP tipus, amb l'informe
favorable de l'assessoria jurídica de la UIB.
L'expedient núm. 6 s'ha tramitat mitjançant el procediment obert sumari. Atesa la incidència
descrita en l'apartat anterior i atès que el seu valor estimat supera els 100 milers d'euros,
s'hauria d'haver tramitat per procediment obert i no haver aplicat les especialitats del
procediment sumari (art. 18 i 159 de la LCSP).
En l'expedient núm. 4 consta motivada l'elecció del procediment negociat, amb anunci en el
perfil, atès que l'objecte i les característiques del contracte estan incardinats en l'article 177 del
TRLCSP. Tot i així, no consten justificats els avantatges que reporta la negociació per a la
consecució de l'objecte del contracte davant dels procediments ordinaris, com són l'obert o el
restringit (art. 109 i art. 138.2 del TRLCSP).
En tots els expedients consta l'informe de fiscalització prèvia signat, de conformitat, pel
vicegerent de la UIB. L'SCIB entén que la intervenció del vicegerent no és adequada, atès que
no es dona la independència necessària entre les funcions de gestió i d'intervenció (art. 109 del
TRLCSP i 116 de la LCSP).
9
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En l'expedient núm. 1 no consten justificats els criteris d'adjudicació que s'han d'aplicar, sinó
que només s'enumeren (art. 109.4 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 1, la fórmula de valoració del preu de licitació inclou els costs anuals de
llicències, els manteniments obligatoris i altres costs derivats de l'adquisició de l'oferta. El model
de proposició econòmica que s'inclou en els plecs no preveu cap apartat per a informar
d'aquestes dades. Cap dels quatre licitadors no les han facilitades, per la qual cosa no han
estat valorades.
En els expedients núm. 2 i 3, l'apartat del PCAP corresponent a penalitats distingeix tres
tipologies d'infracció: lleu, greu i molt greu. Tot i que, per a cada una, s'indica que «la
Universitat ha de determinar la tipologia de la falta i la sanció econòmica que pugui
correspondre», no estan determinades les condicions que s'han de donar per definir la tipologia
d'infracció ni les sancions que corresponen en l'execució del contracte (art. 1 i 212 del
TRLCSP).
Els expedients núm. 2 i 7 corresponen a contractes pluriennals la despesa dels quals s'ha
aprovat sense analitzar l'adequació de les anualitats d'exercicis futurs als límits percentuals que
determinen les normes pressupostàries (art. 110.2 del TRLCSP i art. 47 de la LGP).
En els expedients núm. 1 i 3, per acreditar la solvència tècnica, els PCAP exigeixen, de forma
genèrica, els mitjans regulats en els articles 78 i següents del TRLCSP, sense especificar els
llindars que, com a mínim, s'han de complir en funció de l'objecte del contracte (art. 75 del
TRLCSP).
4. Preu dels contractes
En l'expedient núm. 3 no consten els pressuposts utilitzats ni els càlculs realitzats per a
determinar l'import del cànon per percebre (art. 87 del TRLCSP i 73.2 del RGLCSP).10
En l'expedient núm. 2, el valor estimat dels contracte, per un import de 4.906 milers d'euros, no
és correcte, atès que no inclou les possibles modificacions que es preveuen en el PCAP. En
cas d'haver considerat les possibles modificacions, el valor estimat hauria estat de 5.396 milers
d'euros (art. 88 del TRLCSP). Aquestes diferències no han suposat la tramitació incorrecta de
l'expedient per raó de l'import, d'acord amb els llindars establerts en el TRLCSP.
En l'expedient núm. 3 es preveu la revisió anual dels preus dels productes de menjador i de
cafeteria, i, en l'expedient núm. 2, una revisió de preus en cas de pròrroga i per acord entre
ambdues parts. En cap dels expedients no es determina com es calcularà la dita revisió, ni
sobre la base de quins criteris s'ha d'efectuar. D'acord amb la redacció de l'art. 89 del TRLCSP
establerta per la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola, la
revisió de preus ha de ser periòdica i predeterminada, i només pel que fa a contractes que
tenen un determinat objecte, que no és el cas dels expedients revisats. D'altra banda, les
clàusules corresponents no fixen ni la fórmula de revisió de preus que s'ha d'aplicar ni tampoc
com s'ha d'actuar en cas que no hi hagi acord entre les parts (art. 89 del TRLCSP i art. 67.2
lletra o del RGLCSP).
En l'expedient núm. 3, el càlcul del valor estimat és incorrecte, atès que s'ha tingut en compte
l'import del cànon per percebre durant la vigència del contracte considerant les pròrrogues.
L'objecte del contracte és la gestió del servei de menjador i de cafeteria en dos edificis
universitaris. Per a determinar-ne el valor estimat, s'hauria d'haver considerat el volum de
10

La documentació aportada en la fase d'al·legacions no és suficient per a determinar si el cànon és adequat per al compliment efectiu del
contracte atenent el preu general de mercat, tal com estableix l'art. 87 del TRLCSP.
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negoci que es preveu assolir durant la vigència del contracte, tenint en compte les pròrrogues i
les possibles modificacions. Cal recordar que l'import del valor estimat és un concepte clau per
a determinar el procediment d'adjudicació, la publicitat del procediment, la solvència de
l'empresari i els recursos contractuals.
5. Publicitat dels contractes
Els anuncis de licitació dels expedients tramitats per procediment obert s'han publicat en el
DOUE, el BOE i/o el BOIB, quan correspon, i en el perfil de contractant de l'òrgan de
contractació.
En els expedient núm. 3 i 6 es dona el termini mínim de dies que disposa la normativa per a la
presentació de propostes. Els PCAP i els anuncis de licitació determinen que la presentació
d'ofertes és fins a les 14 hores del dia de venciment del termini ,en lloc de ser a les 24 hores,
que és l'hora que correspondria pel còmput en dies naturals que estableixen el TRLCSP i la
LCSP en les respectives disposicions addicionals dotzenes.
En tots els expedients s'ha publicat la formalització del contracte en el DOUE, el BOE i/o el
BOIB, quan correspon, i en el perfil de contractant. En els expedients núm. 5 i 6 no consta la
publicació del contracte corresponent juntament amb l'anunci de formalització, d'acord amb el
que disposa l'article 154 de la LCSP.
La informació relativa als contractes examinats ha estat tramesa al Registre de Contractes del
Sector Públic, dins el termini legalment establert.
6. Selecció dels contractistes
En tots els expedients consten els certificats de les proposicions rebudes.
En tots els expedients s'han comprovat els requisits de capacitat i de solvència financera i
tècnica o professional, i s'ha verificat que els licitadors no incorren en cap de les prohibicions
per a contractar amb l'Administració.
Tots els expedients revisats disposen de les actes preceptives de la Mesa de Contractació, en
les quals es comproven els requisits que han de complir els licitadors per admetre'ls i es
valoren els criteris d'acord amb la ponderació atribuïda. La Mesa de Contractació fa la proposta
d'adjudicació a l'òrgan de contractació.
En l'informe tècnic de valoració dels criteris subjectius de l'expedients núm. 3, s'indica que
algun licitador, en algun apartat , no compleix els mínims que s'assenyalen en els plecs. Tot i
així, no s'ha exclòs de la licitació i se n'ha puntuat l'oferta.
En tots els expedients consta la resolució d'adjudicació dels contractes que ha dictat l'òrgan
competent.
7. Formalització del contracte
En tots els contractes analitzats, la constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP
s'ha formalitzat d'acord amb el que estableix la normativa vigent. Així mateix, en tots consta la
documentació preceptiva per formalitzar el contracte.
En el PCAP i en el contracte relatius a l'expedient núm. 3, generador d'ingressos, no figura cap
clàusula en la qual s'especifiqui la facturació de la UIB, ni la periodicitat ni el termini de
cobrament.
En el PCAP i en el contracte relatius a l'expedient núm. 2 no consta si s'ha de facturar per
import fix o per hores, ni es regulen les comprovacions que es duran a terme i la documentació
necessària per a facturar els serveis extraordinaris.
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8. Execució del contracte
En tots els expedients consten les factures que ha emès el contractista (excepte en l'expedient
núm. 3, atès que és un contracte generador d'ingressos), amb la conformitat del servei
promotor de la contractació.
En general, la UIB realitza la conformitat de la prestació de l'objecte del contracte en els
documents comptables OP, en els quals s'afegeix un paràgraf específic a aquests efectes. El
titular del centre de la despesa signa i dona conformitat a la factura i a la prestació de l'objecte
facturat.
L'execució de l'acord marc de l'expedient núm. 5, no l'ha revisada l'SCIB.
En l'expedient núm. 4, una inspecció de l'Ajuntament ha paralitzat les obres del camp
experimental, atès que la UIB no disposa de tots els títols habilitants previs necessaris per
executar l'obra. En el moment de fiscalitzar aquest expedient, l'obra encara no està
finalitzada.11
En determinades factures de l'expedient núm. 2, s'ha constatat que els serveis extraordinaris
de neteja efectuats quan altres entitats ocupen, en règim de lloguer, espais de la UIB per a
realitzar les seves activitats (i que, posteriorment, la UIB refactura), es facturen amb el preu que
l'adjudicatari va incloure en l'oferta com a preu de neteja ordinari. En els plecs del contracte no
s'especifiquen ni es regulen les condicions de la neteja extraordinària per aquest tipus
d'activitats.12
Quant al pagament de les factures i al compliment dels terminis establerts en l'article 216.4 del
TRLCSP i 198 de la LCSP, s'ha posat de manifest que els pagaments dels expedients revisats
no compleixen, en general, els terminis establerts en les dites normes. No consta l'abonament
dels interessos de demora i, si escau, de la indemnització pels costs de cobrament
corresponents, que són obligatoris d'acord amb la normativa aplicable. Concretament, la
incidència assenyalada afecta les factures i els expedients següents:
- 4 de les 10 factures revisades de l'expedient núm. 2;
- tots els certificats d'obres (quatre de l'exercici 2018 i un de l'exercici 2019) de l'expedient núm.
4;
- l'única factura de l'expedient núm. 6, i
- totes les factures de l'exercici 2018 (un total de quatre) de l'expedient núm. 7.
b. Contractes menors

S'han examinat deu contractes menors, per un import conjunt de 66 milers d'euros, amb IVA,
que han estat seleccionats de forma aleatòria entre els superiors a 1.500 euros. Són els
següents:
UIB 2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS REVISATS (EUROS)
NÚM.

REF.
EXPEDIENT

1
2

2017/558
301963

OBJECTE
Trasllat dels serveis administratius de la seu universitària d'Eivissa i Formentera, del
soterrani 2 a la planta baixa de l'edifici (dependències AVC01 - AVC02 - AC01). INV
558/2017
Preparació del subcorpus («Profetas posteriores y escritos»). Procés de lematització i

11

IMPORT (IVA
DATA
INCLÒS)
AUTORITZACIÓ
23.405,39
9.010,00

25/09/2018
18/04/2018

Amb posterioritat a l'aprovació de l'Informe provisional i durant la fase d'al·legacions, la UIB ha informat que s'han dut a terme diversos
procediments legals i que es preveu que l'acta de recepció de l'obra i la liquidació es duguin a terme durant l'exercici 2020.
12
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UIB 2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS REVISATS (EUROS)
NÚM.

REF.
EXPEDIENT

3
4
5
6
7
8
9
10

50/18
331688
307724
303279
331697
319635
308786
324657

OBJECTE
etiquetatge. Creació d'una interfície Web de consulta del corpus Bíblia medieval
Servidor NAS SYNOLOGY 2415+
Sensor multiparamètric HL4 per al camp (pH, o2, sal, temp.)
Subministrament de cartolines per a títols per al servei d'alumnes i gestió acadèmica
Col·laboració de la UIB amb el 20è Festival de Poesia de la Mediterrània
Edició i impressió del material resultat de les tasques de l'AAEE36/2017
Workstation per a disseny i desenvolupament (Laboratori)
Macbook pro i adaptadors
Quota anual 2018 de NuGO association

IMPORT (IVA
DATA
INCLÒS)
AUTORITZACIÓ
8.398,61
7.980,49
6.025,80
3.000,00
2.288,00
2.052,55
2.428,59
1.600,00

25/06/2018
03/10/2018
10/07/2018
09/05/2018
02/10/2018
23/07/2018
05/07/2018
27/08/2018

El 9 de març de 2018 ha entrat en vigor la LCSP que, quant a la regulació dels contractes
menors, ha introduït una sèrie de novetats respecte de la norma anterior, entre les quals es pot
destacar la rebaixa en la quantia màxima perquè un contracte tingui la consideració de menor:
15 milers d'euros, en el cas de contractes de serveis i de subministraments; i 40 milers d'euros,
pel que fa als contractes d'obres. Cal remarcar que la disposició addicional 54ª de la LCSP
(que va ser incorporada mitjançant la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de
l'Estat per a l'any 2018) eleva el llindar dels contractes menors per a les universitats públiques
fins als 50 milers d'euros, sempre que no vagin destinats a serveis generals i a infraestructures.
La dita disposició addicional és aplicable a partir del 5 de juliol de 2018.
D'altra banda, cal assenyalar que la UIB ha emès la normativa interna següent durant l'exercici
2018:


Instrucció de la gerència núm. «GER01» Nou procés per a la tramitació de contractes
menors d'obres i subministraments i serveis, de 9 de març de 2018, modificada per la
Instrucció núm. «GER 01.2/2018», de 4 de juliol de 2018.



Resolució de l'òrgan de contractació, de dia 20 de març de 2018, per la qual es delega
la competència per informar de la necessitat dels contractes menors als responsables
de les analítiques.



Acord executiu del Consell de Direcció, de 15 de maig de 2018, sobre la tramitació de
despeses de contractes menors i altres modificacions en el tràmit de documents
comptables de reconeixement d'obligacions (FOU 466, de 15 de juny).

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En les sol·licituds que ha tramitat la plataforma UIBdigital no consta la signatura del proponent,
només el codi d'usuari. Així, en cap expedient, excepte en el núm. 1 (en què el responsable
signa en un altre document), no consta la firma manuscrita o digital del responsable de la
partida analítica que ha de justificar la necessitat del contracte d'acord amb la Resolució de
l'òrgan de contractació, de 20 de març de 2018, per la qual es delega la competència per
informar de la necessitat dels contractes menors als responsables de les partides analítiques
(art. 118.1 de la LCSP).
L'article 118.3 de la LCSP estableix el següent: «En l'expedient es justificarà que no s'està
alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, i que
el contractista no ha subscrit més contractes menors que, individual o conjuntament, superin la
xifra que consta l'apartat primer d'aquest article. L'òrgan de contractació comprovarà el
compliment d'aquesta regla.» En tots els expedients revisats, excepte en els expedients núm. 1
i 6, es tramita la sol·licitud per UIBDigital, on s'indica que: «D'acord amb l'art.118.3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, manifest que, amb aquesta
despesa, no s'altera l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de
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contractació.» No consta que l'òrgan de contractació hagi comprovat la dita regla, és a dir: que
no s'han subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament superin, la xifra
de contractes menors. D'altra banda, com ja s'ha indicat anteriorment, la sol·licitud d'UIBdigital
no consta signada formalment. 13
En els expedients núm. 6 i 9 no es justifiquen les necessitats administratives per satisfer amb
l'objecte del contracte (art. 118.1 de la LCSP). I, pel que fa a l'expedient núm. 1, no es compleix
allò que disposa l'article 118.3 de la LCSP.
La factura de l'expedient núm. 10, de 14 de març de 2018, és anterior a la data de sol·licitud
d'UIBDigital i incorporada en l'expedient l'1 d'agost de 2018.
En tots els contractes, excepte els núm. 4 i 7, el pagament de les factures no s'ha produït dins
els terminis legalment establerts. No consta l'abonament dels interessos de demora i, si escau,
de la indemnització pels costs de cobrament corresponents, que són obligatoris d'acord amb la
normativa aplicable (art. 198 de la LCSP).

E.

RECOMANACIONS

Agilitzar la publicació dels contractes menors en el perfil de contractant i depurar la
relació de contractes, de manera que es presenti la informació per sol·licitud i no per
número d'expedient, i per data d'adjudicació i no per data d'obligació reconeguda. A
més, automatitzar la generació de la informació corresponent a la descripció de l'objecte
del contracte, per no haver d'introduir doblement aquesta informació.
Adjuntar als expedients els càlculs realitzats o, si escau, les constatacions del preu de
mercat de les diverses empreses del sector que s'han utilitzat de referència per a
determinar el preu de licitació.
Calcular el valor estimat dels contractes d'acord amb la normativa vigent i, en el cas dels
contractes generadors d'ingressos, en funció del volum de negoci que es preveu durant
el termini de vigència, incloses les pròrrogues i les possibles modificacions.
Establir els procediments adequats a fi de deixar constància del compliment dels
requisits establerts en l'article 118 de la LCSP per als contractes menors.
Complir els terminis de pagament establerts en els articles 216.4 del TRLCSP i 198 de la
LCSP.

13

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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V. ANNEXOS
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ANNEX I. MARC NORMATIU DE L'EXERCICI 2018
UIB 2018. MARC NORMATIU DE L'EXERCICI 2018
Normativa autonòmica
- Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018
- Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears i Decret 178/2003, de 31 d’octubre
- Decret 50/2004, de 28 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UIB
- Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB
- Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears
- Decret 104/2002, de 2 d’agost, del règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears
- Conveni col·lectiu del PDI laboral (BOIB 114, de 15 de setembre de 2018)
Normativa estatal
- Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitatsl
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària
- Llei 37/92, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit i les seves normes de desplegament
- Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic
- Reial decret 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu
- Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
- Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018
- Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels imposts sobre societats,
sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni i les seves modificacions, i les seves normes de desplegament
-Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, de desplegament de la Llei de contractes del sector públic
- Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic
- Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i les seves normes de desplegament
- Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla general de comptabilitat pública
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic
Normativa interna
- Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears
- Acord normatiu núm. 12596, de 20 de desembre de 2017, pel qual s'aprova el Projecte de pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any
2018, ratificat per l'Acord, de 20 de desembre de 2017, del Consell Social
- Acord normatiu núm. 11504, de 18 de setembre de 2015, del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament del registre electrònic de la Universitat de
les Illes Balears
- Acord executiu núm. 11531, de 29 de setembre de 2015, pel qual es delega la firma de determinats documents comptables
- Acord normatiu núm. 11551, de 29 d'octubre de 2015, del Consell de Govern pel qual es regula la gestió dels recursos generats procedents d'accions de
recerca i innovació amb finançament extern
- Acord executiu núm. 11689, de 2 de febrer de 2016, pel qual es crea la Comissió Assessora de Rendició de Comptes de la Universitat
- Acord normatiu núm. 12191, de 14 de març de 2017, sobre implantació de la fiscalització prèvia en determinats expedients de contractació
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A.

FITXA NÚM. 1. UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Denominació de l’entitat:

Exercici

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

2018

Tipus d’entitat: institució de dret públic
Data constitució de l'entitat: 1978
CIF: Q0718001A
Objecte
social:
dedicada
al servei
l'educació superior i de la recerca.
Òrgan
competent
perinstitució
a l’aprovació
dels comptes:
Ple delpúblic
Consellde
Social
Data d’aprovació dels comptes anuals: 9/07/19

Rendició dels comptes dins el termini legal: SÍ

Informe d’auditoria externa: SÍ

Firma d’auditoria: TAM Auditores Asociados S.L.P.

Opinió de l’informe: amb excepcions

Tipus d'excepcions: financeres i de compliment de la legislació

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2018
ACTIU

OBSERVACIONS: COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI 2018

Exercici 2018 % / Total

Exercici 2017

Var. 18-17

b) Taxes
2.Transferències i subvencions rebudes

13.873
79.372

14,7%
84,0%

14.135
73.707

-1,9%
7,7%

a) De l'exercici

78.267

82,9%

72.501

8,0%

1.105

1,2%

1.206

-8,4%

b) Imputació de subvencions per a l'Immobilitzat no financer

I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material

782
80.778

0,7%
71,2%

775
83.043

0,9%
-2,7%

3. Vendes netes i prestacions de serveis
4. Var. d'existències de productes acabats

II. Existències
III. Deutors i altres comtes per cobrar

0,00
16.027

28,1%

14,1%

26.237
0,00
0,00
14.186

IV. Inv. Fin. a c.t. a ent. del grup, multigrup i
ass.

0,00

0,00

V. Inversions financeres a c.t.
VI. Ajusts per periodificació
VII. Efectius i altres actius líquids equivalents

0
0,00
15.890

14,0%

0
0,00
12.051

113.477

100,0%

110.055

Total actiu
PASSIU

Exercici 2018 % / Total

Exercici 2017

21,6%

13,0%

31,9%
3,1%

0
0

0
0

i en curs de fabr. i deteriorament del valor
5. Feines realitzades per l'entitat per al seu immobilitzat
6. Altes ingressos de gestió ordinària

0
0
1.366

1,4%

0
0
1.385

a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Excessos de provisions

1.366
2

1,4%
0,0%

1.385
0

-1,4%

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA
(1+2+3+4+5+6+7)

94.613

100,2%

89.227

6,0%

8. Despeses de personal

-77.501

77,8%

-71.536

8,3%

a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
9. Transferències i subvencions concedides

-66.679
-10.822
-1.138

66,9%
10,9%
1,1%

-61.899
-9.637
-1.126

7,7%
12,3%
1,1%

10. Aprovisionaments

Var. 18-17

0
15,9%

-14.228

11,6%

a) Subministraments i serveis exteriors
b) Tributs i altres

-16.001
123

16,1%
-0,1%

-14.336
108

11,6%
13,9%

-4.843
-99.360

4,9%
99,7%

-4.391
-91.281

10,3%
8,9%

58,6%
73,3%

70.526
83.215

-5,7%
0,0%

II. Patrimoni generat
1. Resultats d'exercicis anteriors

-41.275
-36.085

-36,4%
-31,8%

-36.475
-33.178

13,2%
8,8%

12. Amortització de l'immobilitzat
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)

2. Resultats de l'exercici
III. Ajusts per canvis de valor

-5.190
0

-4,6%

-3.297
0

57,4%

I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI
DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B)

IV. Altres increments patrimonials pendents
d'imputació a resultats

24.535

21,6%

23.786

3,1%

B) Passiu no corrent
I. Provisions a ll.t.
II. Deutes a ll.t.

28.148
499
27.649

24,8%
0,4%
24,4%

17.792
444
17.348

58,2%
12,4%
59,4%

C) Passiu corrent
I. Provisions a c.t.
II. Deutes a c.t.
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i
associades a c.t.
IV. Creditors i altres comptes per pagar
V. Ajusts per periodificació
Total passiu

-4.747

-2.054

13. Deteriorament valor i resultats per alienacions de l'immob.
no finan. i actius en estat de venda

-56

0,1%

-626

b) Baixes i alienacions
14. Altres partides no ordinàries
b) Despeses

-56
-58
-58

0,1%
0,1%
0,1%

-626 -91,1%
0
0

II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES
(I+13+14)

0

0

-15.878

66.475
83.215

0

-1,4%

11. Altres despeses de gestió ordinària

A) Patrimoni net
I. Patrimoni aportat

III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i
associades a ll.t.

17
-1,9%

-2,7%

31.917
0,00

Var. 18-

14.135

83.818

B) Actiu corrent
I. Actius en estat de venda

2017

14,7%

71,9%

0,00
0,00
0

Exercici

Ing o Desp.

13.873

81.560

0,00
0,00
0

% / Total

2018
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials

A) Actiu no corrent

III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. Fin. a ll.t. a ent. del grup, multigrup i
V. Inversions financeres a llarg termini

Exercici

-4.861

-2.680

81,4%

0,0%
0,0%

2
2

0,0%
0,0%
-72,8%

18.854
131

16,6%
0,1%

21.737
233

-13,3%
-43,8%

15. Ingressos financers
b) De valors negociables i de crèdit a l'actiu immob.

4.027

3,5%

99

0,1%

6.728

-40,1%

16. Despeses financeres

-166

0,2%

-611

28

253,6%

b) Altres

-166

0,2%

-611 -72,8%

6.191

5,5%

6.166

0,4%

17. Despeses financeres imputades a l'actiu

0

8.406
113.477

7,4%
100,0%

8.582
110.055

-2,1%
3,1%

18. Variació del valor raonable en actius i passius fin.
19. Diferències de canvi

0
0

0,0%

0
0

-165

-0,2%

-8 1962,5%

20. Deteriorament de valor, baixes i alienació
Exercici 2018

Exercici 2017

Var. 18-17

94.450

89.221

5.229

FINANCERES (15+16+1718+19+20)

TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI

-99.640

-92.518 -

7.122

IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'EXERCICI
(II+III)

a) Fons de maniobra = Actiu corrent - Passiu corrent

Exercici 2018

0
0,0%

III. RESULTAT DE LES OPERACIONS

TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI

Indicadors patrimonials

2
2

-91,1%

Exercici 2017

13.063

4.500

b) Ràtio d'actius no corrents = Actius no corrent / Total actiu
c) Ràtio de liquiditat = Actiu corrent- Existències / Passiu corrent

71,9%
169,3%

76,2%
120,7%

d) Ràtio de tresoreria = Efectius i altres actius líquids eq./ Passiu corrent
e) Ràtio de solvència = Actiu / Passiu exigible

84,3%
241,4%

55,4%
278,4%

f) Ràtio d'endeutament = Passiu exigible / Total passiu
g) Estructura endeutament = Passiu exigible c.t. / Passiu exigible

41,4%
40,1%

35,9%
55,0%

h) Cost de finançament = Despeses financeres / Passiu exigible

0,4%

1,5%

81

Indicadors pressupostaris
i) Coherència pressupostària = Modif. - Incorp./ Total press. inicial

-329

-617

-46,7%

-5.190

-3.297

57,4%

Exercici

Exercici

2018

2017

9,6%

7,6%

j) Dependència financera = Ingr. capítols 4, 7 i 9 / Total oblig. recon.
k) Drets pendents de cobrament = Pendent cobrament / Total drets recon.

89,2%
14,1%

80,0%
13,9%

l) Oblig. pendents de pagament = Pendent pagament / Total oblig. recon.
m) Cost de personal = Despeses capítol 1 / Total oblig. recon.

2,3%
68,6%

3,2%
67,8%

n) Càrrega financera global = Despeses cap. 3 i 9 / Total oblig. recon.
o) Grau d'inversió = Despeses cap. 6 i 7 / Total oblig. recon.

1,0%
19,0%

2,6%
17,2%

p) Romanent de tresoreria = Romanent tresor. / Total drets recon.

25,3%

22,9%
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS DE L'EXERCICI 2018 (EN MILERS D'EUROS)
Previsions

Ingressos

inicials

3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPER. NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL

15.994
65.252
191
81.437

1.262
3.234
1
4.497

6.534
6.534
87.971
7.711
6.900
14.611
102.582

2.510
2.510
7.007
14.694
2.826
17.520
24.527

Crèdits

Despeses

Modificacions

inicials

Previsions

Drets reconeguts Drets rec./

definitives

nets

17.256
68.486
192
85.934
0
9.044
9.044
94.978
22.405
9.726
32.131
127.109

Modificacions Crèdits definitius

Tot.drets
15.933
67.900
158
83.991

15,4%
65,8%
0,2%
81,3%
0,0%
9,2%
9,2%
90,6%
0,0%
9,4%
9,4%
100,0%

9.536
9.536
93.527
0
9.726
9.726
103.253

COMPARACIÓ AMB L' EXERCICI 2017

Grau

Recaptació

Drets pendents

execució

neta

de cobrament

92,3%
99,1%
82,3%
97,7%
0,0%
105,4%
105,4%
98,5%
0,0%
100,0%
30,3%
81,2%

Obligacions

Obl.recon./

Grau

reconegudes

Total obl.

execució

13.256
59.198
110
72.564
6.419
6.419
78.983
9.726
9.726
88.709

inicials ex.
2017
16.190
61.168
191
77.549
0,00
7.625
7.625
85.174
8.346

2.677
8.702
48
11.427
0
3.117
3.117
14.544
0
0
0
14.544

Pagaments Oblig. pendents
líquids

Prev.

de pagament

8.346
93.520
Crèdits
inicials ex.
2017

Var. 18-17

Drets recon.

Var. 18-17

prev. inic.

exercici 2017

drets recon.

-1,2%
6,7%
0,0%
5,0%

16.059
66.972
175
83.206

-0,8%
1,4%
-9,7%
0,9%

-14,3%
-14,3%
3,3%
-7,6%

10.449
10.449
93.655

-8,7%
-8,7%
-0,1%

1.137
1.137
94.792

755,4%
755,4%
8,9%

75,1%
9,7%
Var. 18-17

Oblig. recon.

Var. 18-17

crèd. inic.

exercici 2017

oblig. rec.

1. Despeses de personal

67.211

898

68.109

66.993

68,6%

98,4%

66.250

743

63.465

5,9%

63.402

2. Despeses corrents en béns i serveis

11.716

1.091

12.807

9.983

10,2%

78,0%

9.337

646

11.316

3,5%

9.822

5,7%
1,6%

3. Despeses financeres

205

20

225

175

0,2%

77,9%

175

0

713

-71,2%

624

-71,9%

4. Transferències corrents

1.216

15

1.386

0

1.202

2,4%

6,3%
4,1%

933

1.500

2.433

1.231

1,3%

50,6%

5. Fons de contingència
OPERACIONS CORRENTS

101
80.166

-101
3.408

0
83.574

0
78.383

0,0%
80,2%

0,0%
93,8%

76.978

1.405 #

95
76.975

75.050

4,4%

6. Inversions reals
7. Transferències de capital

21.206
319

21.120
0

42.326
319

18.449
69

18,9%
0,1%

43,6%
21,6%

17.617
62

832
6

14.613
319

45,1%
0,0%

16.634
19

10,9%
261,7%

21.525
101.691

21.120
24.528

42.645
126.219

18.518
96.901

19,0%
99,2%

43,4%
76,8%

17.679
94.657

838 #
2.243 #

14.932
91.907

44,2%
10,6%

16.653
91.703

11,2%
5,7%

891
891

0
0

891
891

793
793

0,8%
0,8%

89,1%
89,1%

793
793

0
0 #

1.613
1.613

-44,8%
-44,8%

1.621
1.621

-51,1%
-51,1%

102.582

24.527

127.109

97.694

100,0%

76,9%

95.450

2.243 #

93.520

9,7%

93.324

4,7%

Recaptació
pagaments
13.064
2.421

% de
modif.
1,7%
0,0%

OPERACIONS DE CAPITAL
OPER. NO FINANCERES
8. Actius financers

0,0%

9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL

PRESSUPOSTS TANCATS
Concepte

Rectif. i
anul·lacions
14.363
239
2.422
0

Saldo inicial

Drets pendents de cobrament
Obligacions pendents de pagament

Total pendent
14.125
2.422

RESULTAT PRESSUPOSTARI

EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA
Concepte
Resultat no financer de l'exercici
Resultat financer de l'exercici
Resultat de l'exercici
Romanent de tresoreria de l'exercici

2015
-3.309
2.046
-1.263
21.054

2016
-719
-304
-1.023
19.741

2017

-3.374
8.933
5.559
26.119

ROMANENT DE TRESORERIA
Fons líquids
Drets pendents de cobrament
Obligacions pendents de cobrament
Partides pendents d'aplicació
I. Romanent de tresoreria total

15.890
14.524
4.447
152
26.119

II. Excés de finançament afectat
III.Saldos de cobrament dubtós

17.105
256

IV. Romanent de tresoreria no afectat (I-II-III)

Pendent al
tancament
1.060
1

MODIFICACIONS DE CRÈDIT
Transf. de crèdit positives
1.543
Trans. de crèdit negatives
-1.543
Generacions
9.834
Incorporació de romanent
14.694
Total modificacions
24.528

2018
1.952
-484
1.468
20.888

Grau de
Insolvències
realitz.
92,5%
100,0%

8.758
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+ Drets reconeguts nets
A. No financers (capítols 1 - 7)
B. Financers (capítols 8 i 9)
- Oblig. reconegudes netes
A. No financeres (capítols 1 - 7)
B. Financeres (capítols 8 i 9)
= Resultat pressupostari

103.253
93.527
9.726
-97.694
-96.901
-793
5.559

Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018
Denominació de l’entitat:

Exercici
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

2018

Objecte social:
institució
dedicada al servei públic Firma
de l'educació
superiorTAM
i deAsociados,
la recerca.
INFORME
D'AUDITORIA
FINANCERA
d’auditoria: Auditores
SLP
Opinió de l’informe: amb excepcions
OPINIÓ AMB EXCEPCIONS
En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció «Fonament de l'opinió amb excepcions» del nostre informe, els comptes anuals
adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2018, així com dels resultats de les seves operacions, dels
fluxos d'efectiu i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, i de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta
d'aplicació.
FONAMENT DE L'OPINIÓ AMB EXCEPCIONS
En el desenvolupament del nostre treball s'han posat de manifest es següents fets o circumstàncies que afecten a l'opinió de l'informe:

Limitacions a l'abast
* El patrimoni net de la UIB presenta un saldo de 24.534 en milers d'euros en l'epígraf "Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats", relativa al valor pendent
d'amortitzar d'immobilitzat cedit a la Universitat o bé com donacions rebudes e immobles finançats amb subvencions.
Aquest import no inclou la totalitat d'elements cedits o subvencionats, no disposant la universitat de documentació alternativa que permeti verificar el valor de la resta d'elements
finançats mitjançant subvenció o cedits gratuïtament.
Així mateix la memòria adjunta no inclou la informació necessària i suficient sobre aquest epígraf. En conseqüència no hem pogut obtenir evidència suficient i adequada que ens permeti
pronunciar-nos sobre l’import que hauria de figurar en el patrimoni net del balanç ni el seu efecte en el resultat econòmic de l’exercici 2018.
* La memòria dels coptes anuals de la UIB exposa en el seu punt 1.9 el percentatge de participació en entitats del grup o ass ociades, no reflectint el balanç de situació cap import en el
seu epígraf “Inversions financeres” ni incloent en la informació de la memòria l’import d’aportació realitzada per la UIB en el patrimoni net de les mateixes, no podent valorar per la nostra
part l’efecte que aquest fet té en els comptes anuals de la Universitat per no disposar de la documentació necessària per a a ixò.

* L’Assessoria jurídica de la Universitat ens informa de diversos processos judicials que es troben pendents a 31 de desembre de 2018, no obstant en aquesta informació se’ns indica
que no és possible realitzar cap previsió sobre el resultat final dels esmentats processos. Per l’exposat no podem valorar els efectes que aquests processos podrien tenir sobre el càlcul
de l’import de provisions efectuat per l’entitat.
* La memòria dels comptes anuals adjunts no conté les explicacions i desglossaments necessaris per a l’adequada comprensió i interpretació dels estats “Resultat pressupostari”
exposat en la pàgina 66 i “Romanent de tresoreria” exposat en la pàgina 349 de la memòria.
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Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018
Denominació de l’entitat:

Exercici

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Objecte social:
institució
dedicada al servei públic Firma
de l'educació
superiorTAM
i deAsociados,
la recerca.
INFORME
D'AUDITORIA
FINANCERA
d’auditoria: Auditores
SLP

2018

Opinió de l’informe: amb excepcions

Excepcions:
* La UIB reconeix drets, corresponents a subvencions i ajudes, per a generar crèdit, sense que l’ens finançador hagi reconegut cap obligació de pagament respecte d’aquesta, ni que
la UIB hagi realitzat les accions previstes en els convenis corresponents. Una de les conseqüències que es deriven d’aquest f et és que l’import dels drets pendents de cobrament del
pressupost corrent i de pressuposts tancats no coincideix amb l’import dels deutors pressupostaris, amb una diferència de 1.7 11 en milers d’euros, d’acord amb el que s’explica en
els apartats “3.1. Imatge fidel”, “4.11. Ingressos i despeses” i “F.23.5. Romanent de tresoreria” de la memòria de la UIB.
Per l’exposat la informació continguda i la classificació dels saldos de deutors per operacions de gestió en el balanç adjunt i els drets pendents de cobrament de l’estat de romanent
de tresoreria continguts en la memòria dels comptes anuals, no s’ajusten al marc normatiu d’informació financera aplicable a la Universitat, si bé, aquest fet no afecta els imports
totals dels esmentats estats.
* La UIB inclou les construccions i les instal·lacions relatives a la residència i les instal·lacions esportives en l’epígraf “Immobilitzat material” del balanç de situació adjunt, quan la
seva explotació ha estat encarregada a la FUEIB. Atès que aquests elements no són actius controlats per la UIB, d’acord amb e l marc conceptual establert en el PGCP, no haurien
de figurar en el seu balanç. Pel que s’exposa l’epígraf “Immobilitzat material” de l’actiu no corrent i l’epígraf “Patrimoni general” del patrimoni net estan sobrevalorats en un import,
com a mínim de 6.036 milers d’euros, que és el valor net comptable d’aquests elements al tancament de l’exercici 2018.
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Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018
Denominació de l’entitat:

Exercici
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

2018

Objecte social:
dedicada
al servei públic Firma
de l'educació
superiorTAM
i deAsociados,
la recerca.
INFORME
SOBREinstitució
COMPLIMENT
DE NORMATIVA
d’auditoria: Auditores
SLP
Opinió de l’informe: amb excepcions

OPINIÓ AMB EXCEPCIONS

En la nostra opin ió, excepte pels efectes de le s qüestions descrites en la secció «Fonament de l'o pin ió amb excepcions» del nostre informe, l'entitat, comple ix adequadament durant
l'exercici 2018, en tots els aspectessignificatius, amb la legislació més important que li és d'aplicació relativa a l'administració i control dels fons públics.
FONAMENT DE L'OPINIÓ AMB EXCEPCIONS
En el desenvolupament del nostre treball s'han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten a l'opinió de l'informe:
Excepcions:
1. Diversos edificis de la Univesritat no es troben in scrits en el Registre de la Propietat., la qual cosa, supos un incompliment de l’article 151 dels Estatuts de l'entitat, de l’article 605 del
Codi Civil, de l’article 2 de la Llei Hipotecària i de l'article 17 de la Llei 6/20012, de patrimoni de la CAIB.
2. D'acord ab els articles 46 i 158 dels Estatuts de la UIB, le s funcions d'e xercució, de liquidació del pressupost i de control intern corresponen a la Gerència. Aquesta concentració de
funcions en la figura del gerent és contrària a la independència necessària per a grantir el control intern.
No obstant això cal destacar que, amb data 12 de novembre de 2018, s'emet Resolució del Rectorat de la UIB per la qual es convoca mitjançant el sistema de comissió de serveis de
caràcter voluntari el lloc de treball d'interventor, adscrit al Servei d'Intervenció de la Universitat, formalitzat l'Acta de possessió el dia 16 de gener de 2019.
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Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

B.

FITXA NÚM. 2. FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

Denominació de l’entitat:

Exercici

FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS
Tipus d’entitat: fundació

2018

Data constitució de l'entitat: 29 d'abril de 1996

CIF: G07779895

Normativa que autoritza la seva creació: Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.
Objecte fundacional: fomentar, promoure i fer activitats dirigides, de manera genèrica, al foment de la cultura, l’educació
i la investigació. En particula r, establir vies de diàleg i col·laboració entre la UIB i les empreses del seu entorn econòmic i
social, i fomentar la transferència de tecnologia entre la UIB i la societat. En data 11/12/09 es va produir una modificació
estatutària per la qual la FUEIB passa a ser mitjà propi instrumental de la UIB. A aquest efecte, la UIB pot encomanar a
la FUEIB qualsevol actuació material relacionada amb qualsevol dels objectius detallats en els seus Estatuts.

OBSERVACIONS:
De l'anàlisi dels comptes anuals realitzat per l'SCIB s'ha de destacar:
a) El balanç de situació de la Fundació, a 31 de desembre de 2018, presenta un dèficit de capital circulant de 1.372
milers d’euros.
c) Les dades sobre saldos i transacciones amb la UIB no concorden amb els registres de la UIB.
d) Els comptes anuals de la Fundació s’han formulat de conformitat amb el PGC (RD 1514/2007, de 16 de novembre)
i, en tot allò que no s’hi oposa, amb l'adaptació sectorial d'entitats sense finalitats lucratives i el model del pla
d’actuació de les entitats sense finalitats lucratives aprovats pel Reial decret 1491/2011, de 30 d'abril.

Entitats participants: Universitat de les Illes Balears
Participació de l’entitat fiscalitzada en el capital de l'entitat:

50.294,00 % participació de l’entitat:

Aportacions procedents de la UIB durant l'any:

437.350,04 € % sobre els ingressos

100,0%
5,9%

Òrgan competent per a l’aprovació dels comptes: Ple del Patronat
Data d’aprovació dels comptes anuals: s.d.
Informe d’auditoria externa: SÍ

Rendició dels comptes dins el termini legal: s.d.
Firma d’auditoria: Auditores TAM Asociados, SLP

Opinió de l’informe: amb excepcions
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2018
ACTIU

Exercici 2018

% / Total

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI 2017
Exercici 2017 Var. 18-17

DEURE

Exercici 2018 % / Tot. Ing. Exercici 2017 Var. 18-17
o Desp.

A) Actiu no corrent
I. Immobilitzacions intangibles
III. Immobilitzacions materials
IV.Inversions immobiliàries
V. Inversions en entitats grup i assoc. a llarg termini
VI. Inversions financeres a llarg termini
B) Actiu corrent
I. Existències
II. Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia
III. Deutors comercials i altres comptes per cobrar
IV. Inversions financeres a curt termini
V. Periodificacions a curt termini
VI. Tresoreria
Total actiu
PASSIU

1.609
33
801
753
22
11
2.761
8
506
386
14
475
1.373
4.382
Exercici 2018

A) Patrimoni net
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials
II. Reserves
III. Excedents d'exercicis anteriors
IV. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
A-3) Subvencions, donacions i altres ajusts
B) Passiu no corrent
C) Passiu corrent
II. Provisions a curt termini
III. Deutes a curt termini
IV. Deutes amb entitats del grup i assoc.a c.t.
VI. Creditors comercials i altres comptes per pagar
VII. Periodificacions a curt termini
Total passiu

36,7%
0,7%
18,3%
17,2%
0,5%
0,3%
63,0%
0,2%
11,5%
8,8%
0,3%
10,9%
31,3%
100,0%
% / Total

1.728
61
878
766
23
13
3.260
7
885
533
10
491
1.334
5.001

A) EXCEDENT DE L'EXERCICI
1. Ingressos de l'activitat pròpia
2. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil
2. Despeses per ajudes i altres
5. Aprovisionaments
6. Altres ingressos de l'activitat
7. Despeses de personal
8. Altres despeses de l'activitat
9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subv., don. i llegats de capit. trasp. excedent de l'ex.
12. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat
A1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
13. Ingressos financers

-6,9%
-46,5%
-8,8%
-1,7%
-3,0%
-14,7%
-15,3%
10,2%
-42,8%
-27,6%
35,6%
-3,2%
2,9%
-12,4%

Exercici 2017 Var. 18-17

221

5,0%

663

-66,6%

76
247
930
-1.091
-10
146
27
4.134
21
256
265
542
3.050
4.382

1,7%
5,6%
21,2%
-24,9%
-0,2%
3,3%
0,6%
94,3%
0,5%
5,8%
6,0%
12,4%
69,6%
100,0%

86
198
930
-1.110
68
577
48
4.290
131
53
506
391
3.209
5.001

-12,1%
24,7%
0,0%
-1,7%
-115,2%
-74,8%
-44,7%
-3,6%
-83,9%
382,9%
-47,6%
38,7%
-5,0%
-12,4%

7.275
6
-17
-492
71
-2.613
-3.978
-232
27
-60
-11

98,6%
-0,1%
0,2%
6,6%
1,0%
35,2%
53,6%
3,1%
0,4%
0,8%

6.603
10
-12
-577
175
-2.080
-3.798
-263
56
-55
59

10,2%
-39,7%
40,4%
-14,8%
-59,2%
25,6%
4,7%
-12,0%
-50,9%
9,2%
-118,7%

0

0,0%

0

373,7%

14. Despeses financeres

0

0,0%

-1

-99,9%

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instr. fin.

1

0,0%

10

-93,1%

A2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES
(13+14+15+16)
A3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
18. Imposts sobre beneficis
A4) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET RECONEGUDA EN
L'EXCEDENT DE L'EXERCICI (A3+18)
B) INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT
AL PATRIMONI NET
1. Subvencions rebudes
B1) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER INGRESSOS I
DESPESES RECONEGUTS DIRECT. EN PATRIM. NET
C) RECLASSIFICACIONS A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI
C1) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER RECLASSIFIC.
A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI

1

9

-92,4%

-10
0

68
0

-115,1%

-10

68

-115,1%

-56

-50,9%

-27

-56

-50,9%

-27

-56

-50,9%

12

-406,0%

-27

0,4%

D) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER INGRESSOS
Exercici 2018
7.380

TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI
TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI

Conceptes
FONS DE MANIOBRA

Exercici 2017 Var. 18-17
6.854
526

-7.418
DADES SIGNIFICATIVES
2018
1.372

-6.842

-

2017
1.030

I DESPESES IMPUTATS DIREC. PATRIM. NET (B1+C1)
E) AJUSTS PER CANVIS DE CRITERI
F) AJUSTS PER ERRORS

-576

0

G) VARIACIONS EN LA DOTACIÓ FUNDACIONAL
H) ALTRES VARIACIONS
I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET
EN L'EXERCICI (A4+D+E+F+G+H)

Var. 18-17
- 342

-38

Composició dels passius exigibles:
Deutes amb entitats financeres

-

-

Altres deutes

4.160

4.290

-

130

Indicadors patrimonials
a) Immobilitzat / Total actiu

36,7%

34,6%

Total passiu exigible

4.160

4.290

-

130

b) Act. circ.- Exist./ Pass. corr.

66,6%

75,8%

c) Tresoreria / Passiu corrent

33,2%

31,1%

105,3%

115,3%

Procedència dels ingressos de l'exercici:
Ingressos de la UIB

2018

2017

437

272

165

d) Actiu / Passiu exigible

Resta d'ingressos

6.943

6.582

361

e) Passiu exigible / Total passiu

95,0%

86,7%

Total d'ingressos de l'exercici
Drets de cobrament respecte de l'entitat fiscalitzada:
Drets de cobr.respecte de la UIB

7.380

6.854

f) Creditors c/t. / Passiu exigible
g) Desp. financeres / Pass.exig.

13,0%
0,0%

9,0%
0,0%

119

164

-

526
45

99

220

-

95,18

76,97

18,21

27

27

0

Termini mitjà de cobrament (dies)
Nombre de treballadors i cost mitjà
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal anual (milers €)

121
-
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Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018
GRAU DE COMPLIMENT DEL PLA D'ACTUACIONS DE FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE L'EXERCICI 2018
COMPARACIÓ AMB L'EXERCICI 2017
Var. Abs. (Realitz.PRESSUPOST VAR. PPOST. REALITZACIÓ VAR. 18-17
OPERACIONS DE FUNCIONAMENT. DESPESES
PRESSUPOST REALITZACIÓ
Ppost.)
Var. Rel.
2017
18-17
2017
REALIT.
1. Ajuda monetària
11
17
5,85
53,2%
11
0,0%
12
40,4%
2. Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern
3. Consum d'explotació
270
492
221,73
82,1%
269
0,4%
577
-14,8%
4. Despeses de personal
2.292
2.613
320,64
14,0%
1.870
22,6%
2.080
25,6%
5. Amortitzacions provisions i altres despeses
5.259
4.269 989,61
-18,8%
4.607
14,2%
4.117
3,7%
6. Despeses financeres i assimilades
4
0 4,00
-100,0%
4
0,0%
1
-99,9%
7. Despeses extraordinàries
TOTAL DESPESES OPERACIONS DE FUNCIONAMENT
7.836
7.391 445
-5,7%
6.761
15,9%
6.787
8,9%
Var. Abs. (Realitz.OPERACIONS DE FUNCIONAMENT. INGRESSOS
PRESSUPOST REALITZACIÓ
Ppost.)
1. Resultats d'explotació de l'activitat mercantil
610
728
117
2. Quotes d'usuaris i afiliats
6.686
5.937 749
3. Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
459
610
150
4. Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat
35
27 8
5. Altres ingressos
45
77
33
6. Ingressos financers
0
0
7. Ingressos extraordinaris
1
1
TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE FUNCIONAMENT
7.835
7.380 455

Var. Rel.
19,2%
-11,2%
32,8%
-21,4%
73,7%
-6,2%

RESULTATS D'EXPLOTACIÓ PER CENTRES DE FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE L'EXERCICI 2018

CAMPUS ESPORT
RESIDÈNCIA
FORMACIÓ I CONGRESSOS
PROJECTES I OTRI (Oficina de Transfer. de Rtats. d'Investig.)
DOIP (Departament d'Orientació i Inserció Professional)
SERVEIS GENERALS I ALTRES
TOTAL

INGRESSOS
1.743
741
2.588
1.052
314
96
6.534

DESPESES
1.595
590
2.597
898
182
603
6.465

-

-

RESULTAT
148
151
9
154
132
507
69
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INGRESSOS
2017
1.693
652
2.398
1.706
367
49
6.865

PRESSUPOST VAR. PPOST. REALITZACIÓ VAR. 18-17
2017
18-17
2017
REALIT.
120
408,7%
445
63,6%
6.379
4,8%
5.529
7,4%
101
630
61
-42,6%
56
-50,9%
99
-54,9%
185
-58,1%
10
-99,8%
0,0%
6.760
15,9%
6.855
7,7%
COMPARACIÓ AMB L'EXERCICI 2017
VAR. ING.
DESPESES
VAR. DESP. RESULTAT VAR. RTAT.
18-17
2017
18-17
2017
18-17
3,0%
1.583
0,8%
110
34,5%
13,7%
572
3,1%
80
88,8%
7,9%
2.282
13,8%
116
-107,8%
-38,3%
1.650
-45,6%
56
175,0%
-14,4%
172
5,8%
195
-32,3%
95,9%
511
18,0% 462
9,7%
-4,8%
6.770
-4,5%
95
-27,4%

Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

Denominació de l’entitat:

Exercici

FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

2018

Objecte social:
institució
dedicada al servei públic Firma
de l'educació
superiorTAM
i deAsociados,
la recerca.
INFORME
D'AUDITORIA
FINANCERA
d'auditoria: Auditores
SLP
Opinió de l’informe: amb excepcions

OPINIÓ AMB EXCEPCIONS
En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció "Fonament de l'opinió amb excepcions" del nostre informe, els
comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de la Fundació Universitat - Empresa a 31 de desembre de 2018,
així com dels resultats de les seves operacions corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, i de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera
que resulta d'aplicació.
FONAMENT DE L'OPINIÓ AMB EXCEPCIONS
En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecte a l’opinió de l’informe:

Excepcions:
* L’explotació de les construccions i les instal·lacions relatives a la residència i les instal·lacions esportives propietat de la UIB ha estat encarregada a la FUEIB. Atès que
aquests elements són actius controlats per la FUEIB, d’acord amb el marc conceptual establert, haurien de figurar en el balan ç de la Fundació. Pel que s’exposa l’actiu no
corrent i l’epígraf “Subvencions, donacions i llegats rebuts” del patrimoni net del balanç adjunt estan infravalorats, com a mínim, en un import de 6.036 en milers d’euros
que és el valor net comptable d’aquests elements al tancament de l’exercici 2018 en els comptes de la Universitat.

* La Fundació recull el crèdit que ostenta enfront de la UIB, que ascendeixen a 119 en milers d’euros, en la partida “Clients empreses del grup i associades” dins de
l’epígraf “Deutors comercials i altres comptes a cobrar” i ha retret aquest import de l’epígraf “Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia”. Atès que part del crèdit, 50 en
milers d’euros, es trobava reflectit en un compte de “Hisenda pública deutora”, l’epígraf “Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia” del balanç adjunt es troba infravalorat
en 50 en milers d’euros i la partida “Altres crèdits amb administracions públiques” inclosa en l’epígraf “Deutors comercials i altres comptes a cobrar” sobrevalorat en el
mateix import.
* Formant part de la xifra “Altres crèdits amb administracions públiques” figura un saldo creditor de 146 en milers d’euros, corresponent al Ministeri de Ciència i Innovació.
Aquest saldo correspon a l’import previst de reintegrament d’una subvenció percebida de dit Organisme.
Segons el que s’ha exposat l’esmentat import hauria de constar en el passiu corrent del balanç dels comptes anuals, de maner que tant el actiu com el passiu corrent del
balanç dels comptes anuals es trobarien infravalorats en 146 en milers d’euros.
* La nota 8 “Actius financers, usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia” i 9 “Passius financers, beneficiaris creditors ” de la memòria adjunta no inclouen la totalitat
d’informació requerida, atès que no detallen en les mateixes la informació relativa a l’epígraf “usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia” ni a l’epígraf “Creditors comercials
i altres comptes a pagar”, amb excepció els deutes amb les administracions públiques.
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Denominació de l’entitat:

Exercici

FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

2018

Objecte social:
dedicada
al servei públic Firma
de l'educació
superiorTAM
i deAsociados,
la recerca.
INFORME
SOBREinstitució
COMPLIMENT
DE NORMATIVA
d'auditoria: Auditores
SLP
Opinió de l’informe: favorable

OPINIÓ
En la nostra opinió l'entitat compleix adequadament durant l'exercici 2018, en tots els aspectes significatius, amb la legislació més important que li és d'aplicació relativa a
l'administració i control dels fons públics.

89

Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

C.

FITXA NÚM. 3. CONSORCI AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES
ILLES BALEARS

Denominació de l’entitat:

Exercici

CONSORCI AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS (AQUIB)
Tipus d’entitat: consorci

OBSERVACIONS: -

2018

Data constitució de l'entitat: 13/12/2002

CIF: Q0700449B

Normativa que autoritza la seva creació: Acord del Consell de Govern de 13/12/2002
Avaluació del sistema universitari de le s Illes Balears, personal docent i in vestig ador, valoració dels mèrits del personal
docent investigador, funcionari i contractat, entre d’altres.
Entitats participants: CAIB i Universitat de les Illes Balears
Participació de l’entitat fiscalitzada en el capital de l'entitat:

0,00 % participació de l’entitat:

Aportacions procedents de la UIB durant l'any:

12.990,00 € % sobre els ingressos

50,0%
6,6%

Òrgan competent per a l’aprovació dels comptes: Consell de Direcció
Data d’aprovació dels comptes anuals: s.d.
Informe d’auditoria externa: SÍ

Rendició dels comptes dins el termini legal: s.d.
Firma d’auditoria: CMS AUDITORS ASSOCIATS, SL

Opinió de l’informe: favorable
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2018
ACTIU

Exercici 2018

% / Total

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI 2018
Exercici 2017 Var. 18-17

DEURE

Exercici 2018 % / Tot. Ing. Exercici 2017 Var. 18-17
o Desp.

A) Actiu no corrent
I. Immobilitzacions intangibles
III. Immobilitzacions materials
IV.Inversions immobiliàries
V. Inversions en entitats grup i assoc. a llarg termini
VI. Inversions financeres a llarg termini
B) Actiu corrent
I. Existències
II. Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia
III. Deutors comercials i altres comptes per cobrar
IV. Inversions financeres a curt termini
V. Periodificacions a curt termini
VI. Tresoreria
Total actiu
PASSIU

36
14
22
0
0
0
152
0
0
128
0
0
24
188
Exercici 2018

A) Patrimoni net
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials
II. Reserves
III. Excedents d'exercicis anteriors
IV. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
A-3) Subvencions, donacions i altres ajusts
B) Passiu no corrent
C) Passiu corrent
II. Provisions a curt termini
III. Deutes a curt termini
IV. Deutes amb entitats del grup i assoc.a c.t.
VI. Creditors comercials i altres comptes per pagar
VII. Periodificacions a curt termini
Total passiu

151
151
0
18
133
0
0
0
37
0
0
0
37
0
188

19,3%
7,6%
11,7%

21
1
20
0
0
0
154
0
0
123
0
0
31
175

0,0%
80,7%

68,1%

12,6%
100,0%
% / Total

A) EXCEDENT DE L'EXERCICI
1. Ingressos de l'activitat pròpia
2. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil
3. Despeses per ajudes i altres
5. Aprovisionaments
6. Altres ingressos de l'activitat
7. Despeses de personal
8. Altres despeses de l'activitat
9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subv., don. i llegats de capit. trasp. excedent de l'ex.
12. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat
A1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
13. Ingressos financers

72,5%
1329,7%
9,7%

0,0%
-1,6%

4,0%

-23,7%
7,3%

Exercici 2017 Var. 18-17

80,6%
80,6%

152
152
0
18
122
12
0
0
24
0
0
0
24
0
176

9,6%
71,1%

19,4%

19,4%
100,1%

188

95,0%

205

-8,4%

0
10
-114
-79
-4

0,2%
5,0%
57,6%
39,9%
2,0%

0
9
-114
-86
-2

94,8%
10,7%
-0,2%
-8,4%
100,0%

0
0

0,2%

0
12

-189,1%
-96,3%

0

0,0%

0

0,0%

0

0

0,0%

0
0

12
0

-96,3%

0

12

-96,3%

0

0

I DESPESES IMPUTATS DIREC. PATRIM. NET (B1+C1)

0

0

E) AJUSTS PER CANVIS DE CRITERI
F) AJUSTS PER ERRORS

0

14. Despeses financeres

-0,4%

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instr. fin.
A2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES
(13+14+15+16)
A3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
18. Imposts sobre beneficis
A4) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET RECONEGUDA EN
L'EXCEDENT DE L'EXERCICI (A3+18)
B) INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT
AL PATRIMONI NET
1. Subvencions rebudes
B1) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER INGRESSOS I
DESPESES RECONEGUTS DIRECT. EN PATRIM. NET
C) RECLASSIFICACIONS A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI
C1) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER RECLASSIFIC.
A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI

-0,4%
0,0%
9,4%
-100,0%

52,1%

52,1%
6,8%

D) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER INGRESSOS
Exercici 2018
198
-197

TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI
TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI

Conceptes
FONS DE MANIOBRA

DADES SIGNIFICATIVES
2018
115

Exercici 2017 Var. 18-17
214
-16
-202
4

2017
130

G) VARIACIONS EN LA DOTACIÓ FUNDACIONAL
H) ALTRES VARIACIONS
I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET
EN L'EXERCICI (A4+D+E+F+G+H)

Var. 18-17
15

0

12

Composició dels passius exigibles:
Deutes amb entitats financeres

-

-

Altres deutes

37

24

13

Indicadors patrimonials
a) Immobilitzat / Total actiu

Total passiu exigible
Procedència dels ingressos de l'exercici:
Ingressos de la UIB

37

24

13

13

13

Resta d'ingressos
Total d'ingressos de l'exercici
Drets de cobrament respecte de l'entitat fiscalitzada:
Drets de cobr.respecte de la UIB

185
198

201
214

Termini mitjà de cobrament (dies)
Nombre de treballadors i cost mitjà
Nombre mitjà de treballadors

3

3

Mitjana de despesa de personal anual (milers €)

38

38

-

-

0

16
16
-

-

0

90

2018

2017

19,3%

12,0%

b) Act. circ.- Exist./ Pass. corr.
c) Tresoreria / Passiu corrent
d) Actiu / Passiu exigible

415,1%
64,8%
514,4%

641,7%
129,2%
729,2%

e) Passiu exigible / Total passiu
f) Creditors c/t. / Passiu exigible
g) Desp. financeres / Pass.exig.

19,4%
100,0%
0,0%

13,6%
100,0%
0,0%

-96,3%
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ADMINISTRATIU DE L'AQUIB DE L'EXERCICI 2018
COMPARACIÓ AMB L'EXERCICI 2017
Var. Abs. (Realitz.PRESSUPOST VAR. PPOST. REALITZACIÓ VAR. 18-17
DESPESES
PRESSUPOST REALITZACIÓ
Ppost.)
Var. Rel.
2017
18-17
2017
REALIT.
1. Despeses de personal
114
114
0,0%
114
0,0%
114
0,0%
2. Despeses corrents en béns i serveis
81
80 1,00
-1,2%
85
87
-8,0%
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
OPERACIONS CORRENTS
195
194 1,00
-0,5%
199
-2,0%
201
-3,5%
6. Inversions reals
20
20
0,0%
15
33,3%
15
33,3%
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
20
20
0,0%
15
15
OPERACIONS NO FINANCERES
215
214 1
-0,5%
214
0,5%
216
-0,9%
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL DESPESES
215
214 1,00
-0,5%
214
0,5%
216
-0,9%
Var. Abs. (Realitz.INGRESSOS
PRESSUPOST REALITZACIÓ
Ppost.)
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
10
10
4. Transferències corrents
204
188 16
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
214
198 16
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
214
198 16
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
214
198 16
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Var. Rel.

PRESSUPOST VAR. PPOST. REALITZACIÓ VAR. 18-17
2017
18-17
2017
REALIT.

0,0%
-7,8%

9
205

11,1%
-0,5%

9
205

11,1%
-8,3%

-7,5%

214

0,0%

214

-7,5%

-7,5%

214

0,0%

214

-7,5%

-7,5%

214

0,0%

214

-7,5%
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Denominació de l’entitat:

Exercici

CONSORCI AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS

2018

Objecte social:
institució
dedicada al servei públic Firma
de l'educació
superior
i de la recerca.
INFORME
D'AUDITORIA
FINANCERA
d’auditoria: CMS
AUDITORS
ASSOCIATS, SL
Opinió de l’informe: amb excepcions
OPINIÓ AMB EXCEPCIONS
En la nostra opinió, excepte pels possible s efectes de la qüestió descrita en la secció Fonament de l'opinió amb excepcions del nostre informe, els comptes anuals adjunts
expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació fin ancera de l'Entitat a 31 de desembre de 2018, com també dels resultats de les seves operacions
i de la liquid ació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que ha aplicat
l'Entitat que és el Reial Decret 1491/2011, de 24 d'o ctubre, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla general de comptabilitat a le s entitats sense fin s lucratius i el
model de pla d'actuació de les entitats sense fins lucratius

FONAMENT DE L'OPINIÓ AMB EXCEPCIONS
En el desenvolupament del nostre treball s'ha posat de manifest el següent fet o circumstància que afecta l'opinió de l'informe:
Limitació a l'abast:
L'Entitat no ha proporcionat evidència documental del dret d'ús o la propie tat del local on realitza la seva activitat, així com tampoc cap contracte o conveni amb la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears que reguli el seu ús entre l'1 de gener i el 29 de novembre de 2018. El 20 de novembre de 2019 es va publicar al BOIB la
Resolució del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s'a utoritza la desadscripció de la Conselleria d'E ducació i Universitat i posterior
adscripció a l'Agència de la Qualitat Universitària de les Illes Bale ars (AQUIB), de la pla nta baixa de l'e difici ubicat al carrer Salvà 14 de Palma (DGTPFP 242/2018
PATRIM). L'Entitat no ha proporcionat cap valo ració econòmica d'aquest lo cal i de le s seves in stal·lacions i mobiliari, elements que el Consorci fa servir per portar a terme
la seva activitat. En conseqüència, no ens ha estat possib le determinar el valor pel qual aquest lo cal hauria de fig urar a l'actiu no corrent del balanç adjunt, així com
tampoc l'efecte d'aquest ús en el compte de resultats adjunt.
Paràgrafs d'èmfasi:
Cridem l'atenció sobre la nota 3 de la memòria dels comptes anuals adjunts que indica que l'Entitat seguint la Instrucció 1/2008 del Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació i en concret el seu punt 5 on s'e stable ix "que a causa de la seva naturale sa le s transferèncie s rebudes de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus
ens dependents, en la part que no s'hagin destin at a executar despesa de l'e xercici, s'h aurà de retornar a l'e ns concedent dins de l'exercici següent", durant l'exercici 2018
s'ha comptabilitzat aquest retorn contra el compte de subvencions concedides, aquest import ha ascendit a 16.586,05 euros. Així, l'excedent de l'e xercici 2018 és per
import de 0,00 euros. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.
Cridem l'atenció sobre la nota 14 de la memòria dels comptes anuals adjunts, que descriu l'origen de les subvencio ns d'e xplo tació destin ades a fin ançar l'a ctivitat de
l'Entitat, en la qual s'indica que aquesta ha rebut, durant l'exercici 2018, de la conselleria d'Educació i Universitat-CAIB i de la Universitat de les Illes Balears uns imports
de 174.851,95 euros i 12.990,00 euros respectivament (durant l'e xercici 2017 uns imports de 192.438,00 euros i 12.990,00 euros, respectivament). Aquestes
transferències representen el 94,9% dels ingressos liquidats de l'exercici 2018 de l'Entitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.
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VI. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS
El resultat de les actuacions es va comunicar al rector, a fi que pogués formular-hi les
al·legacions i presentar els documents i els justificants que consideràs adients, de conformitat
amb l'article 30 del Reglament de la Sindicatura. Les seves al·legacions es varen presentar el
14 de setembre de 2020, amb núm. RGE 923/2020 (figuren com a annex en aquest Informe).
Les al·legacions s'han analitzat i s'ha suprimit o modificat part de l'Informe quan s'han acceptat.
Si no s'ha alterat l'Informe ni s'ha emès opinió és perquè les al·legacions són explicacions que
en confirmen els fets i les valoracions, o perquè no s'han justificat adequadament els criteris o
les afirmacions de l'al·legació, o perquè es manifesta la voluntat d'esmenar la deficiència en el
futur. Excepcionalment, quan la raó de no acceptar l'al·legació ha estat diferent de les
esmentades anteriorment, aquesta raó es fa constar amb una nota a peu de pàgina en
l'Informe.
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VII. APROVACIÓ DE L'INFORME
El Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, en l’exercici de la funció
fiscalitzadora que li atribueix l’article 4 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears va acordar d’aprovar l’Informe 177/2020 dels comptes anuals de
la Universitat de les Illes corresponent a l'exercici 2018, en la sessió de 8 d'octubre de 2020.
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VIII.

AL·LEGACIONS

95

Senyor,
Adjuntes us enviam les al·legacions en resposta a l’informe provisional anual realitzat
a la Universitat corresponent a l’exercici 2018.
Palma, 14 de setembre de 2020
La Gerent,

Antònia Fullana

Sr. Bernat Salvà Alloza, síndic de l’Àrea de Consells Insulars i Universitat. Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears.

www.uib.cat

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional dels comptes anuals de la
Universitat de les Illes Balears corresponent a
l'exercici 2018

Pàgina de l’informe:

1

Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
1.
OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
A.

FONAMENT DE L'OPINIÓ FINANCERA AMB EXCEPCIONS

Limitacions de l'abast

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
2. La UIB té reconegut en el compte «130. Subvencions de capital pendents»,
en l'epígraf «IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a
resultats», un total de 24.535 milers d'euros (23.786 milers a 31 de desembre
de 2017), corresponents al valor pendent d'amortitzar de l'immobilitzat cedit a la
Universitat, donacions rebudes i immobles finançats amb determinades
subvencions. Atès que aquests elements no són tots els actius dels quals
disposa la Universitat que han estat finançats amb subvencions de capital o els
té cedits gratuïtament, i atès que no es disposa de la relació valorada dels béns
que tenen aquesta característica i no s'han pogut aplicar procediments
alternatius d'auditoria per determinar-ne el valor net comptable, no s'ha obtingut
prova d'auditoria suficient i adequada a fi de verificar l'import que hauria de
figurar en l'epígraf «IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a
resultat», a 31 de desembre de 2018, ni per determinar-ne l'efecte sobre el
resultat econòmic patrimonial de l'exercici fiscalitzat.

Text de l’al·legació:
Efectivament, l’epígraf «Altres increments patrimonials pendents d’imputació a
resultats» no inclou la totalitat dels elements de l’actiu subvencionats. El detall
de la informació del fitxer de l’inventari de la UIB no permet determinar quin
actiu ha estat finançat amb subvencions ni el percentatge del seu finançament.
Els imports que consten com a increments patrimonials pendents d’imputació a
resultats corresponen bàsicament a immobles cedits a la UIB o finançats amb

1

subvencions i a altres béns mobles que han estat finançats amb subvencions
rebudes a partir de l’any 2015.
Identificar tots els béns de l’actiu de la UIB que han estat finançats per
subvencions requereix una actuació sobre la presentació dels fitxers de l’actiu
de la UIB (actualment, en PDF) i comprovar per a cada bé que la informació de
l’origen i del percentatge del seu finançament són correctes.
Fem actuacions respecte de la informació del finançament afectat i esperam
millorar en la informació del sistema de gestió patrimonial de la Universitat.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

2

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional dels comptes anuals de la
Universitat de les Illes Balears corresponent a
l'exercici 2018

Pàgina de l’informe:

2

Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
1.
OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
A.

FONAMENT DE L'OPINIÓ FINANCERA AMB EXCEPCIONS

Limitacions de l'abast

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
3. A 31 de desembre de 2018, diverses obres que ha dut a terme el COFIU en
els edificis de la UIB resten pendents d'incorporació en l'inventari a l'espera que
aquest en certifiqui el valor a la UIB. Atès que no es disposa d'una valoració
adequada de les obres i que no s'han pogut aplicar procediments alternatius
d'auditoria per comprovar la dita valoració, no s'ha obtingut prova d'auditoria
suficient per determinar l'import que, a 31 de desembre de 2018, hauria de
figurar en l'epígraf «II. Immobilitzat material» ni el seu efecte en el patrimoni
net.

Text de l’al·legació:
La Universitat no ha pogut obtenir les actes de recepció de les inversions
executades pel COFIU ni en disposa d’una valoració adequada, circumstància
que no ha permès registrar als comptes anuals de l’exercici les inversions dutes
a terme pel COFIU.
La Universitat duu a terme les gestions necessàries per obtenir la
documentació pertinent i corregir la limitació a l’abast, si bé el fet que el COFIU
estigui en procés de liquidació dificulta aquesta tasca.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
1.
OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
A.

FONAMENT DE L'OPINIÓ FINANCERA AMB EXCEPCIONS

Limitacions de l'abast

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
4. De la revisió de les diferències de finançament afectat, s'ha constatat que no
sempre coincideixen els costs dels projectes que es tenen en compte per
calcular les desviacions de finançament amb els costs que s'han justificat a
l'ens finançador. D'altra banda, per aplicació de l'Acord executiu núm. 10772 de
17 de setembre de 2013, es distribueixen fons de projectes afectats a altres
projectes que no hi estan, sense que aquesta desafectació compleixi els
requisits necessaris.
Tots aquests fets distorsionen el resultat de les desviacions de finançament
afectat tant de l'exercici com acumulades. És per això que l'SCIB no pot
quantificar les incorreccions que afecten el càlcul de les dites desviacions de
finançament, ni el seu impacte en el romanent de tresoreria i en el resultat de
l'exercici ajustat. Tampoc pot estimar adequadament l'import dels crèdits
gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals, que
figura en el resultat pressupostari per un total de 1.232 milers d'euros.

Text de l’al·legació:
Els projectes d’investigació finançats amb subvencions nacionals i/o europees,
a més dels costs directes, també preveuen el finançament de costs indirectes i,
de vegades, de la despesa del personal que participa en el projecte.
Atès que els costs indirectes formen part de les despeses generals de la
Universitat i que la nòmina del personal docent i investigador en la plantilla
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estructural de la Universitat (és a dir, no contractat per a projectes específics)
està també finançada amb recursos propis, aquestes despeses no estan
identificades amb un codi de finançament afectat, i, en tot cas, la seva
consideració a efectes de calcular les desviacions de finançament es fa a
posteriori.
Respecte del moment temporal que aquestes despeses es tenen en compte a
efectes de calcular les desviacions, cal afegir que, en molts de casos, els
responsables del projecte poden triar entre imputar la despesa de personal
corresponent a nòmina ordinària dels investigadors finançada per la UIB, o bé
incórrer en costs directes més elevats. A més, en la mesura que els projectes
executats tenen un àmbit temporal que s’estén al llarg de diversos exercicis
pressupostaris, és al tancament del projecte quan l’investigador principal
concreta quina part de la nòmina s’empra (en els límit permesos per la
convocatòria) per a la seva justificació i, per tant, afecta el càlcul de les
despeses de finançament.
Pel que fa a la incidència «que, per aplicació de l'Acord executiu núm. 10772,
de 17 de setembre de 2013, es distribueixen fons de projectes afectats a altres
projectes que no hi estan», aquesta distribució de recursos només té lloc pel
que fa a la part de la subvenció corresponent a costs indirectes.
L’Ordre ECC/1780/2013, de 30 de setembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió d'ajudes públiques de el Programa Estatal
d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la
Societat, en el marc de el Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i
d'Innovació 2013-2016, defineix les despeses indirectes com aquelles
despeses generals assignades a l'actuació, però que per la seva naturalesa no
es poden imputar de forma directa al projecte. Els costos indirectes han de
respondre despeses reals d'execució de l'actuació, assignats a la mateixa a
prorrata d'acord amb un mètode just i equitatiu, i degudament justificat.
Per a la seva determinació, l’Agència Estatal d’Investigació admet com a
despeses generals les despeses corresponents al comptes següents del Pla
General: 621. Arrendaments i cànons, 622. Reparacions i conservació, 623.
Serveis de professionals independents, 624. Transports, 625. Primes
d’assegurances, 627. Publicitat, propaganda i relacions públiques, 628.
Subministraments, 629. Comunicacions i altres serveis; i les dotacions per a les
amortitzacions, comptes 681 i 682, si l’adquisició dels elements que hi han
donat lloc no ha estat finançada amb altres subvencions.
Resulta evident que les despeses generals, descrites al paràgraf anterior, no
corresponen a aplicacions pressupostàries integrades en el finançament
afectat, i, per tant, la part de la subvenció corresponent a despeses indirectes
necessàriament s’ha d’executar a partides que no formen part d’aquell
finançament. Fins i tot, hi ha despeses generals com les corresponents a
amortitzacions, en les quals la despesa pressupostària que hi està associada ja
s’ha realitzat en exercicis pressupostaris previs, actualment tancats. Per tant, el
finançament dels costos indirectes corresponents és, per la UIB, un fons lliure
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que la Universitat pot aplicar a altres finalitats.
En conseqüència, i atès el que s’ha exposat, no es pot considerar com una
limitació a l’abast que part dels recursos corresponents a les subvencions es
transfereixin a altres partides no codificades com a finalistes, perdent la seva
traçabilitat, ja que per la seva pròpia definició les despeses indirectes
corresponen a despeses que per la seva naturalesa no es poden imputar de
forma directa al projecte.
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
1.
OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
A.

FONAMENT DE L'OPINIÓ FINANCERA AMB EXCEPCIONS

Limitacions de l'abast

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
5. En el subepígraf «4. Altres deutes» de l'epígraf «II. Deutes a llarg termini»
del passiu no corrent del balanç consten registrades les bestretes reintegrables
del fons FEDER per a projectes R+D+I i altres corresponents a diversos
projectes d'inversió i de distintes convocatòries, per un import total de 13.841
milers d'euros. La UIB no disposa d'un desglossament detallat dels venciments
dels fons rebuts, per la qual cosa l'SCIB no té la seguretat que la totalitat de les
bestretes hagin d'estar classificades en el llarg termini. Malgrat això, de la
documentació obtinguda per l'SCIB, almenys un total de 5.688 milers, hauria de
figurar com a exigible a curt termini en el balanç de situació.

Text de l’al·legació:
La modalitat d'ajuda de bestreta reemborsable FEDER consisteix en
l'atorgament inicial, per part de l'òrgan concedent, d'un préstec al zero per cent
d'interès, que serà amortitzat d'ofici amb càrrec a l'ajuda provinent de FEDER,
un cop hagi estat justificada la realització del projecte objecte d'ajuda, en els
termes exigits per la normativa europea reguladora d’aquest fons.
Pel que fa a la seva comptabilització, l’entitat beneficiària a la recepció dels
fons aplica la bestreta FEDER al capítol 9 «Passius Financers» del pressupost
d’ingressos, com un ingrés la contrapartida del qual és un deute. Posteriorment,
un cop l’ens subvencionador rep els fons FEDER de la Comissió Europea, i
informa la Universitat que aquesta bestreta ha estat cancel·lada, s’ha de
registrar al capítol 7 d’ingressos l’ajuda rebuda de la Unió Europea i cancel·lar
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en formalització el corresponent deute.
L’Ordre CIN 3050/2011, de 7 de novembre, per la qual s'aprova la normativa
reguladora de les ajudes concedides pel Ministeri de Ciència i Innovació en
forma de bestreta reemborsable amb càrrec a Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, disposa que els terminis d'amortització de les
bestretes reemborsables que han de figurar en els instruments jurídics de
concessió s'establiran en funció de les dates estimades per als lliuraments per
la Unió Europea dels corresponents reemborsaments de FEDER, si bé permet
que l'òrgan competent per concedir la bestreta pugui prorrogar els terminis
d'amortització fins al moment en què la Unió Europea lliure els corresponents
fons FEDER al Tresor Públic.
Atès que, a la data de tancament dels comptes anuals, l’ens subvencionador no
ha informat de la recepció dels fons FEDER per a cap dels projectes finançats
amb bestretes reemborsables, i que el procediment ordinari per cancel·lar-los
no és que la Universitat els reemborsi, sinó que els substitueixi per una
subvenció finançada amb fons FEDER. La UIB, com fan altres universitats i
d’acord amb el principi d’imatge fidel, manté aquestes bestretes com a deutes
llarg termini, tota vegada que no es preveu que en el curt termini s’hagi de
realitzar una sortida de fons per cancel·lar-les. Així, donat que la Universitat
desconeix la data quan finalitzarà la revisió de les justificacions d’aquests
projectes i el moment en què FEDER enviarà els fons, ha optat per classificar
tot el deute relatiu a bestretes reeemborsables FEDER en el llarg termini
Aquest criteri és reforçat per la realitat fàctica que, a data d’avui, no s’ha
sol·licitat el reemborsament de cap de de les bestretes que constaven a llarg
termini al tancament de l’exercici 2018, malgrat que per a algunes la data
màxima d’amortització era prèvia a aquell exercici. Entenem, per tant, que la
seva classificació com a deute a llarg termini, sense que un any i mig després
no se n’hagi sol·licitat la devolució, va ser correcta, i que cal considerar que
l’amortització d’aquets fons s’ha prorrogat fins al lliurament del finançament
FEDER.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
1.
OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
A.

FONAMENT DE L'OPINIÓ FINANCERA AMB EXCEPCIONS

Limitacions de l'abast

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
6. En l'apartat «4. Altres deutes» de l'epígraf «II. Deutes a llarg termini» del
passiu no corrent i «4. Altres deutes» de l'epígraf «II. Deutes a curt termini» del
passiu corrent del balanç es troben registrats els deutes transformables en
subvencions a llarg i curt termini, per un import total de 6.986 milers d'euros. No
consten registrats, per projecte o subvenció, els imports que apareixen en el
balanç a curt i llarg termini, cosa que en dificulta el seguiment i un control
adequat. L'SCIB no ha obtingut prova suficient i adequada sobre si l'import, al
tancament de l'exercici, és el que pertoca per quantia i classificació temporal.

Text de l’al·legació:
El mòdul PIC (Projectes i convenis) del programa de comptabilitat informa de
les dates d'inici i de finalització dels projectes subvencionats. Per tant, es
disposa d'aquesta informació, que es trasllada al fitxer de treball del
finançament afectat. D'aquesta manera, els excessos acumulats corresponents
a subvencions es classifiquen a curt termini, si la data de finalització és inferior
a l'exercici immediatament posterior o no es té informació d'aquesta data, i, a
llarg termini, si la data de finalització és posterior a l'exercici immediatament
posterior al que es formulen els comptes.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
1.
OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
A.

FONAMENT DE L'OPINIÓ FINANCERA AMB EXCEPCIONS

Limitacions de l'abast

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
7. Segons s'informa en la nota «F4. Normes de reconeixement i valoració» de
la memòria dels comptes anuals, «l'any 2018, el Consell de Direcció ha acordat
que els equips de laboratori i investigació, així com els equips de processament
d'informació destinats a investigació i adquirits amb subvencions, s'amortitzin a
tres anys». S'ha constatat que, quan no estan subvencionats, la vida útil
d'aquesta mateixa tipologia d'elements és de 14 i 6 anys, respectivament. Atès
que no queda justificat el canvi de criteri pel qual es redueix la vida útil
d'aquests elements pel fet que estiguin subvencionats, es romp el principi
d'uniformitat establert en l'apartat «Principis comptables» de la part «Marc
conceptual de la comptabilitat pública» del PGCP aplicable a l'entitat
fiscalitzada. L'SCIB no ha obtingut ni ha pogut quantificar l'efecte que aquest
canvi de criteri ha suposat en el compte de pèrdues i guanys, per l'increment de
les despeses per amortització de l'immobilitzat, i el seu efecte en el patrimoni
net.

Text de l’al·legació:
L'amortització és la distribució sistemàtica de la depreciació d'un actiu al llarg
de la seva vida útil.
El Pla General de Comptabilitat Pública, a les normes de reconeixement i
valoració, disposa que, per determinar la vida útil de l'immobilitzat material,
s'han de tenir en compte, entre altres, els motius següents:
- L'ús que l'entitat espera fer de l'actiu. L'ús s'estima per referència a la
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capacitat o al rendiment físic esperat de l'actiu.
- El deteriorament natural esperat, que depèn de factors operatius com ara el
nombre de torns de treball en què serà usat el bé, el programa de reparacions i
manteniment de l'entitat, així com el nivell de cura i manteniment mentre l'actiu
no està sent dedicat a tasques productives.
- L'obsolescència tècnica derivada dels canvis i millores en la producció, o bé
dels canvis en la demanda del mercat dels productes o serveis que s'obtenen
amb l'actiu.
- Els límits legals o restriccions similars sobre l'ús de l'actiu, com ara les dates
de caducitat dels contractes de servei relacionats amb el bé.
Atesos els criteris que el PGCP disposa per determinar la vida útil de
l’immobilitzat material, la Universitat va considerar procedent adequar el
període d’amortització de l’equipament vinculat a projectes de recerca
competitius al termini d’execució dels mateixos, sobre la base de les
justificacions següents:
a. L’ús que la Universitat espera fer d’aquests actius es justifica únicament i
exclusivament per a les actuacions de recerca que els financen. Atès el
caràcter especialitzat de molts d’aquests elements, la Universitat
desconeix l’eventual ús que se’n podrà fer un cop hagi conclosa
l’activitat de recerca que n’ha justificat l’adquisició.
b. Es tracta d’equipaments que, per la intensitat del seu ús o per les
condicions experimentals a què estan sotmesos, no s’espera que la seva
durada excedeixi la del projecte de recerca al qual estan vinculats.
c. Finalment, cal tenir en compte que els equipaments vinculats a projectes
de recerca pateixen amb més intensitat l’obsolescència derivada del
progrés tècnic i científic, la qual cosa justifica que la seva amortització
sigui més accelerada que la resta d’actius de la Universitat.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
1.
OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
A.

FONAMENT DE L'OPINIÓ FINANCERA AMB EXCEPCIONS

Excepcions amb efectes pressupostaris

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
8. La UIB reconeix drets, corresponents a subvencions i ajudes, per a generar
crèdit, sense que l'ens finançador hagi reconegut cap obligació de pagament
respecte d'aquesta, ni que la UIB hagi realitzat les accions previstes en els
convenis corresponents. Una de les conseqüències que es deriven d'aquest fet
és que l'import dels drets pendents de cobrament del pressupost corrent i de
pressuposts tancats no coincideix amb l'import dels deutors pressupostaris,
amb una diferència de 1.712 milers d'euros, d'acord amb el que s'explica en els
apartats «3.1 Imatge fidel», «4.11 Ingressos i despeses» i «F.23.5 Romanent
de tresoreria» de la memòria de la UIB.

Text de l’al·legació:
D’acord amb l’article 8.f de les normes d’execució per a 2018, la UIB pot fer
generacions de crèdit, encara que no s’hagi dut a terme l’ingrés. El Consell de
Direcció pot autoritzar una bestreta i generar crèdit en cas que s’aporti
documentació suficient que garanteixi el compliment de les condicions que
permetin la percepció de l’ingrés. Consideram que les bestretes autoritzades de
l’any 2018 compleixen amb escreix aquest requisit.
A més, és important remarcar que, si no es fessin aquest tipus de
modificacions, la major part dels programes que financen activitats de recerca a
la Universitat no es podrien dur a terme. I, d’altra banda, cal destacar que, si
s’analitzen les generacions dels darrers vuit o deu anys, és pràcticament
inexistent l’anul·lació de drets d’ingrés per l’incompliment de les obligacions
previstes a la resolució o conveni de concessió.
D’altra banda, cal dir en aquest punt que no tots els organismes preveuen la

12

figura de l’obligació de pagament (OP) a la seva comptabilitat, ans al contrari,
l’únic que ho fa és el Govern de les Illes Balears (GOIB). En cap cas, les
entitats de dret privat reconeixen una OP abans de fer efectiu el pagament. Pel
que fa a l’Administració General de l’Estat, si bé existeixen els documents
comptables, no els comuniquen a l’ens que ha de cobrar, en aquest cas la
Universitat.
A més a més, la majoria de convenis estipulen que es farà efectiu el pagament
un cop s’hagi presentada la justificació de la tasca realitzada, amb els
comprovants corresponents.
No obstant tot l’anterior, tot seguint les indicacions de la Sindicatura de
Comptes, la Universitat, als comptes de l’exercici 2019, realitza el
reconeixement dels drets pressupostaris derivats de les generacions sobre la
base del reconeixement de les obligacions per part de l’ens pagador sempre
que aquest criteri sigui factible.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
1.
OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
A.

FONAMENT DE L'OPINIÓ FINANCERA AMB EXCEPCIONS

Excepcions amb efectes pressupostaris

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
9. Al marge de la limitació de l'abast descrita en el paràgraf 4 anterior, el
resultat pressupostari de l'exercici 2018 s'ha de corregir, com a mínim, pels
imports derivats dels fets següents:


En l'ajust dels crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria no
afectat (1.232 milers d'euros) no s'inclou l'import de les obligacions
reconegudes finançades amb els romanents de tresoreria incorporats
mitjançant les partides pressupostàries «870 Romanents genèrics» i
«873 RD d'anys anteriors pendents d'aplicar a pressupost de
despeses», per un import de 930 milers d'euros i de 1.600 milers
d'euros, respectivament.

Text de l’al·legació:
Els crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria no afectat mostren
els imports de les Obligacions Reconegudes (RO) realitzades durant l’exercici,
però que no han tingut cap tipus de finançament durant l’any en curs per durles a terme, sinó que s’han finançat amb recursos generats durant exercicis
anteriors.
A més a més, cal recordar que aquesta definició fa referència als crèdits
gastats i no als crèdits assignats als diferents centres de cost.
Cal dir també que fa esment als crèdits no afectats.
Per això, els imports als quals fa menció aquesta al·legació no són de 930
milers d’euros a la partida «870 Romanents genèrics», sinó de 40 milers
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gastats sobre 46 milers d’euros aplicats.
La diferència, de 884 milers d’euros, forma part del pressupost inicial per a
2018 i és un import que prové de recursos generats dels exercicis anteriors i
que cobreixen despeses generals del pressupost de l’any en curs. Cal dir que,
si bé tal vegada és aventurar-se massa intentar identificar on estan reflectits en
el pressupost de despeses aquests 884 milers d’euros, si formen part de les
partides de Serveis Generals (analítica 0316) i d’Inversions (analítica 0317), no
es podrien considerar gastats, atès que, a 31 de desembre de 2018, quedaren
uns romanents no utilitzats de 558 milers d’euros a la 0316 i de 298 a la 0317.
L’únic import que es pot demostrar com a gastat és el de 40 milers.
Tot i amb això, cal recordar el que s’especifica a la introducció de la Memòria
del pressupost de la UIB per a l’exercici 2018: «Un dels capítols que
experimenta modificació és el 8, corresponent als actius financers, en què la
valoració del romanent genèric ha sofert una minoració de 0,6 milions. Aquesta
baixada és coherent amb la tècnica d’ajustar el pressupost de cada vegada
més a la realitat i, per tant, les diferències i els possibles saldos de l’exercici
anterior van minorant». De fet, en el pressupost per a l’any 2019, ja no apareix
aquest concepte al pressupost inicial.
Respecte de la partida «873 RD d’anys anteriors pendents d’aplicar al
pressupost de despeses», si bé s’aplicaren 1.600 milers d’euros, només se’n
gastaren 662 milers en concepte d’imports no afectats.
S’adjunta document demostratiu.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Desglossament partides 870 i 873 de 2018.

15

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional dels comptes anuals de la
Universitat de les Illes Balears corresponent a
l'exercici 2018

Pàgina de l’informe:

9

Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
1.
OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
A.

FONAMENT DE L'OPINIÓ FINANCERA AMB EXCEPCIONS

Excepcions amb efectes pressupostaris

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
10. L'excés de finançament afectat, que figura en el càlcul del romanent de
tresoreria, per un import de 17.105 milers d'euros, no coincideix amb les
desviacions de finançament acumulades positives detallades en la memòria,
per un import de 17.598 milers d'euros, pels motius que s'expliquen en els
apartats «3.1 Imatge fidel», «4.11 Ingressos i despeses» i «F.23.5 Romanent
de tresoreria» de la memòria de la UIB.

Text de l’al·legació:
Aquesta excepció està relacionada amb la núm. 8, ja que no coincideixen els
drets pendents de cobrament del pressupost corrent i tancat amb l’import dels
deutors pressupostaris de la comptabilitat patrimonial. Per tant, tampoc no
coincideix l’excés de finançament afectat, segons que les dades per a la seva
determinació derivin de l’execució del pressupost o dels estats financers.
A l’exercici 2019, s’hi han unificat els criteris de reconeixement dels drets
pressupostaris i els criteris de meritació d’ingressos a la comptabilitat
patrimonial. En conseqüència, aquesta incidència ha quedat esmenada.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
1.
OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
A.

FONAMENT DE L'OPINIÓ FINANCERA AMB EXCEPCIONS

Excepcions amb efectes pressupostaris

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
11. D'acord amb la liquidació del pressupost de 2018, el romanent de tresoreria
incorporat ha ascendit a 14.694 milers d'euros, que, sumats als crèdits inicials
de romanents de tresoreria pressupostats, per un import de 7.711 milers
d'euros, donen un total de 22.405 milers d'euros de romanents de 2017 aplicats
a 2018, amb un excés de 1.667 milers d'euros (1.940 milers d'euros al 2017)
respecte del que es disposa en els articles 7 i 8 del capítol II del títol II de les
normes d'execució pressupostària de 2018 i en la resta de normativa aplicable
a la UIB. El romanent disponible per incorporar al pressupost de 2018 és, com
a màxim, la suma del romanent de tresoreria afectat més el romanent de
tresoreria no afectat, descomptant els saldos de cobrament dubtós, cosa que fa
un total de 20.737 milers d'euros, sense tenir en compte els efectes de
l'excepció 13 que figura en l'Opinió de l'Informe 165/2019 corresponent a
l'exercici 2017, quant al fet que els saldos de cobrament dubtós s'haurien
d'haver incrementat en 784 milers d'euros.

Text de l’al·legació:
L’article 81.3 de la Llei orgànica d’universitats permet que les universitats, a
l’estat d’ingressos del pressupost inicial, consignin les despeses finançades
amb romanents de tresoreria (lletra g). Aquesta circumstància és una
peculiaritat enfront d’altres administracions públiques; en aquestes, els
romanents de tresoreria només són una font de finançament per a les
modificacions de crèdit i, per tant, no poden constar al pressupost inicial.
Per altra banda, i com disposa l’article 35 de la Llei de finances, els ingressos
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consignats al pressupost inicial només són una previsió que després podrà
coincidir o no amb els que resulten de la liquidació. La UIB, durant la tramitació
del pressupost per a l’any següent, desconeix l’import que assolirà el romanent
de tresoreria (de l’any en curs). Aquest import oscil·larà segons quina sigui la
despesa durant el darrer trimestre de l’exercici i els ingressos que s’obtindran
durant aquest període, a més d’altres factors externs, com és la insolvència
dels drets pendents de cobrament.
Segons el que hem exposat, i malgrat que la UIB segueix el criteri de prudència
per pressupostar despesa amb càrrec a romanents, resulta factible que
l’estimació efectuada no quadri amb la realitat i que, per tant, el romanent
previst al pressupost inicial juntament amb l’utilitzat per finançar modificacions
de crèdit sigui superior al romanent disponible. Aquesta circumstància no
suposa cap incompliment normatiu, com ja succeeix amb altres partides del
pressupost d’ingressos, i hi poden haver diferències entre la previsió
consignada i els recursos obtinguts o liquidats.
La incidència només tindrà lloc si, en contra del principi de prudència, al
tancament de l’exercici la despesa finançada amb aquest romanent l’excedeix.
El romanent de tresoreria no afectat de l’exercici 2017 fou de 11.116 milers
d’euros (F.23.5 Comptes anuals UIB), i el crèdit finançat amb romanent de
tresoreria no afectat a l’exercici 2018, de 1.232 milers d’euros (E.4 Comptes
anuals UIB), xifres que suposen un marge entre la despesa possible i
l’efectivament realitzada de 10.345 milers d’euros.
Ens trobam, per tant, en l’àmbit de les previsions pressupostàries, i en cap cas
la UIB no ha finançat despeses per sobre del romanent de tresoreria lliure o
genèric.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
1.
OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
A.

FONAMENT DE L'OPINIÓ FINANCERA AMB EXCEPCIONS

Excepcions amb efectes pressupostaris
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
12. En alguns expedients analitzats, s'ha constatat que es tramiten
simultàniament diverses modificacions de crèdit, sense que en el document
«Proposta de modificació de pressupost» s'identifiquin de forma correcta les
diferents tipologies de modificació que es tramiten. A més, en el quadre
F.23.1.1.A.1 «Modificacions de crèdit» de la memòria dels comptes anuals, no
es quantifiquen i s'identifiquen correctament les modificacions que s'han dut a
terme. De la constatació anterior i amb la informació continguda en els arxius
electrònics que ha proporcionat la UIB es desprèn el següent:
Segons l'arxiu d'expedients de modificació de crèdit que afecten codis de
classificació analítica, les transferències de crèdit sumarien un total de
8.986 milers d'euros (en lloc de 1.542 milers d'euros).
Segons l'arxiu d'expedients de modificació de crèdit que afecten partides
pressupostàries de despesa, les incorporacions de romanents de crèdit
serien per un import de 20.088 milers d'euros (en lloc de 14.694 milers
d'euros) i els crèdits generats per ingressos a 10.606 milers d'euros (en
lloc de 9.833 milers d'euros).
Segons la llista de modificacions de crèdit per partides de despeses, s'ha
constatat la utilització d'incorporacions de romanents de crèdit i de
crèdits generats per ingressos en negatiu per dur a terme minoracions
de crèdit (per uns imports de 5.394 i 772 milers d'euros,
respectivament).
Aquesta disparitat en els imports està originada per la compensació de l'efecte
de les diferents tipologies de modificacions de crèdit, fet que distorsiona la
informació que hauria d'aparèixer en els comptes anuals. D'altra banda, la
minoració de crèdits motivada per devolucions de subvencions o bé,
pròpiament, per realitzar transferències de crèdit mitjançant incorporacions o
generacions de crèdit negatives, no és adequada d'acord amb la legislació

19

aplicable a la UIB.
Text de l’al·legació:
Les normes d’execució del pressupost no impedeixen que, en un mateix
expedient, es puguin tramitar diverses modificacions, la qual cosa de vegades
resulta recomanable per raons d’economia administrativa. Per altra banda, el
fet d’acumular les modificacions de crèdit d’una mateixa tipologia en un
expedient, si bé pot dificultar la traçabilitat de cada una d’aquestes, no la
impedeix. Entenem que, més que una incidència, aquest paràgraf s’hauria de
considerar com una recomanació.
Tampoc no podem compartir l’afirmació que el quadre F.23.1.1.A.1
«Modificacions de crèdit» de la memòria dels comptes anuals no quantifica ni
identifica correctament les modificacions que s'han dut a terme. Aquest quadre
recull, per aplicació pressupostària, atesa la classificació funcional i econòmica,
les modificacions de crèdit segons la seva tipologia. En el cas de les
incorporacions de romanent de crèdit i dels crèdits generats, a manca d’altre
tipus de modificació de crèdit aplicable, la problemàtica pròpia de la UIB exigeix
tramitar modificacions d’aquestes tipologies amb signe negatiu.
El quadre F.23.1.1.A.1 recull totes les modificacions tramitades, ja siguin
positives o negatives. La suma del saldo per a cada tipus de modificació de
crèdit implica compensar els imports positius i negatius, sent el resultat l’import
net. Aquest fet es podria corregir si, tal com es fa per a les transferències,
s’empren dues columnes, una per a les modificacions positives i l’altra per a les
negatives. Però, com hem manifestat abans, es tracta més aviat d’una
recomanació per presentar millor la informació que no pas d’una incidència que
hi hagi disparitat d’imports, i, com a tal, entenem que no hauria de constar a
l’opinió.
D'altra banda, i pel que fa a la incidència que la minoració de crèdits motivada
per devolucions de subvencions o bé, pròpiament, per realitzar transferències
de crèdit mitjançant incorporacions o generacions de crèdit negatives no és
adequada, d'acord amb la legislació aplicable a la UIB, cal esmentar que a les
normes d’execució per a l’any 2020 la UIB incorporarà la figura de les
rectificacions de crèdit prevista a la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de
finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per corregir les
deficiències que s’indiquen.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

20

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional dels comptes anuals de la
Universitat de les Illes Balears corresponent a
l'exercici 2018

Pàgina de l’informe:

12

Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
1.
OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
A.

FONAMENT DE L'OPINIÓ FINANCERA AMB EXCEPCIONS

Excepcions amb efectes patrimonials

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
13. D'acord amb el marc conceptual establert en el PGCP, una de les
característiques dels actius és que l'entitat n'ha de tenir el control econòmic i, a
més, ha de ser probable que n'obtingui rendiments econòmics o un potencial
servei. La UIB inclou les construccions i les instal·lacions relatives a la
residència i les instal·lacions esportives en l'epígraf «II. Immobilitzat material»
del balanç de situació, quan la seva explotació ha estat encarregada a la
FUEIB. Atès que aquests elements no són actius controlats per la UIB, no
haurien de figurar en el seu balanç. És per això que l'epígraf «II. Immobilitzat
material» de l'actiu no corrent i l'epígraf «II. Patrimoni general» del patrimoni net
estan sobrevalorats en un import, com a mínim, de 6.036 milers d'euros, que és
el valor net comptable d'aquests elements al tancament de l'exercici 2018.

Text de l’al·legació:
El Pla general de comptabilitat pública (Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril),
en el marc conceptual de la comptabilitat pública, determina els criteris de
registre o reconeixement comptable dels elements dels comptes anuals, tot
disposant que els actius s'han de reconèixer en el balanç quan es consideri
probable que l'entitat obtingui, a partir dels mateixos, rendiments econòmics o
un potencial de servei en el futur, i sempre que es puguin valorar amb fiabilitat.
La primera de les dues condicions suposa que els riscs i avantatges associats
a l'actiu han estat traspassats a l'entitat.
L’Acord normatiu del dia 21 de juny de 1999, pel qual es crea la Fundació
General de la Universitat de les Illes Balears, va encarregar a aquesta entitat la
gestió de les instal·lacions esportives i de la Residència d'Estudiants de la UIB
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amb les condicions que destacam en negreta:
• La gestió de les instal·lacions esportives del campus de la Universitat l’ha de
realitzar la Fundació en coordinació amb el Vicerectorat de Planificació
Economicoadministrativa i la Gerència de la Universitat, pel que fa a
equipament, instal·lacions i condicions econòmiques, i amb el Servei d'Esports,
pel que fa a activitats esportives.
• La gestió de l'edifici de la Residència d'Estudiants del campus de la
Universitat, en coordinació amb el Vicerectorat d'Estudiants i Relacions
Institucionals, pel que fa a les condicions per als residents.
• Qualsevol canvi estructural que la FuGUIB es proposi de realitzar en ambdues
instal·lacions requerirà l'autorització prèvia del Consell Executiu.
Sobre la base de tot això hem de destacar les conclusions següents:
La UIB continua ostentant la propietat del bé, atès que l’objecte de l’encomana
és la gestió d’aquests actius i no transferir-ne la titularitat. Aquest fet per si
mateix esdevé un potencial de servei futur, ja que en qualsevol moment pot
revocar l’encomana de gestió realitzada a la Fundació i gestionar directament
aquests actius, i, per tant, és justificació suficient que aquests elements constin
a l’actiu de la UIB.
Així mateix, la UIB continua ostentant el control del nivell de servei actual
d’aquests actius. La FUEIB està subjecte a la coordinació amb la Gerència de
la Universitat i els vicerectorats competents, tant pel que fa a la determinació de
les condicions econòmiques com de servei que implica la gestió d’aquests
actius.
És la UIB, en qualitat de propietària d’aquests actius, qui assumeix la major part
dels riscs que se’n deriven.
Igualment, entenem que la Universitat és qui obté els avantatges d’aquests
actius, atès que és l’ens que determina les condicions econòmiques i de servei
a partir de les quals la comunitat universitària pot gaudir d’aquestes
instal·lacions.
Segons les conclusions anteriors, entenem que la UIB realment ostenta el
control d’aquests actius i, per tant, han d’aparèixer com a tals a la seva
comptabilitat.
Aquest criteri és coherent amb l’Informe de 7 d’abril de 2016, de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat (IGAE), relatiu al tractament comptable
que s’ha d’aplicar als acords de concessió de servei públic que faci una entitat
pública sotmesa al Pla general de comptabilitat pública.
Aquest informe és aplicable als acords de concessió pels quals una entitat
encomana a una empresa concessionària l’explotació d’infraestructures
destinades a la prestació de serveis públics de naturalesa econòmica, en els
quals l'entitat concedent controla o regula quins serveis públics ha de prestar
l'empresa concessionària, a qui ha de prestar-los i el preu. A més, l'entitat
concedent controla a través del dret de propietat qualsevol participació residual
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significativa en els actius en finalitzar l'acord.
Quan es donen aquests supòsits, és l’entitat concedent la que ha de reconèixer
els actius de la concessió de serveis, ja siguin proporcionats per ella o per
l'entitat concessionària.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Informe de 7 d’abril de 2016, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat (IGAE), relatiu al tractament comptable que s’ha d’aplicar als acords de
concessió de servei públic que faci una entitat pública sotmesa al Pla general
de comptabilitat pública.
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
1.
OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
A.

FONAMENT DE L'OPINIÓ FINANCERA AMB EXCEPCIONS

Excepcions amb efectes pressupostaris i patrimonials

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
14. D'acord amb els articles 46 i 158 dels Estatuts de la UIB, les funcions
d'execució, de liquidació del pressupost i de control intern corresponen a la
Gerència. Aquesta concentració de funcions en la figura del gerent és contrària
a la independència necessària per a garantir el control intern.

Text de l’al·legació:
A l’exercici 2018 la UIB, per tal de fer efectiva l’adequada separació entre les
funcions de gestió i control intern, ha creat el Servei d’Intervenció, d’acord amb
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes de constituir una unitat de
control intern (intervenció o unitat d'auditoria interna) que exerceixi aquestes
funcions amb independència i autonomia respecte dels òrgans de gestió.
L’Acord normatiu del dia 10 de maig de 2018 pel qual s'aprovaren diverses
modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral
d'administració i serveis de la UIB va introduir al catàleg de llocs de treball la
plaça d’interventor; i la plaça fou coberta mitjançant comissió de serveis a
gener de 2019.
El control intern es regeix per l’Acord executiu del dia 12 de febrer de 2019
sobre la fiscalització prèvia en determinats expedients de contractació, i a les
normes d’execució del pressupost per l’exercici 2020 que el regulen al seu
capítol V.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
1.
OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
C.

CONCLUSIONS RESPECTE DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
2. A cap dels expedients de modificació de crèdit per generació d'ingressos no
s'adjunta l'informe preceptiu del Servei de Pressupost i Tresoreria que justifiqui
la disponibilitat de tresoreria, ni l'autorització del Consell de Direcció a la
bestreta i a la generació de crèdit en cas que s'aporti documentació suficient
que garanteixi el compliment de les condicions que permetin la percepció de
l'ingrés a la finalització del projecte, conveni, etc. (art. 8 de les normes
d'execució pressupostària de la UIB).

Text de l’al·legació:
Atesa l’evolució de la liquiditat, s’ha eliminat el caràcter preceptiu de l’informe, i,
a les normes d’execució del pressupost de l’exercici 2019, només s’hi preveu
l’informe esmentat a aquells expedients que, per la seva quantia o
característiques, resulti recomanable, i a aquest efecte reclami la Gerent un
informe del Servei de Pressupost i Tresoreria que justifiqui la disponibilitat de
tresoreria.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
1.
OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
C.

CONCLUSIONS RESPECTE DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
3. L'article 4 de l'Acord executiu núm. 10772/2013, de 17 de setembre, del
Consell de Direcció pel qual es modifica l'Acord executiu núm. 7719/2006, de
24 de novembre, pel qual s'aprova el Programa de foment de la participació en
projectes d'investigació, estableix que, una vegada un organisme finançador
hagi fet la transferència d'un projecte concedit, s'ha de transferir a l'investigador
responsable del projecte una quantia equivalent al 4 % de les despeses
d'execució del projecte finançat, sempre que els costs indirectes del programa
concedit siguin iguals o superiors al 19 % dels costs d'execució. En el cas dels
projectes els costs indirectes dels quals siguin inferiors al 19 % dels cost
d'execució, però superiors o iguals al 15 %, la transferència a l'investigador
responsable del projecte ha de ser d'un 2 %. L'aplicació d'aquest article suposa
que, una vegada que es cobra una subvenció de determinades característiques
i sense que aquesta estigui executada, es poden transferir directament a
l'investigador responsable unes determinades quantitats a uns codis de
classificació analítica per altres finalitats, de manera que passen a ésser fons
d'altres projectes no afectats. La desafectació d'aquestes quanties quan es
reben els fons no compleix els requeriments necessaris, atès que, en opinió de
l'SCIB, s'hauria de tenir en compte, almenys, el grau d'execució dels
compromisos adquirits.

Text de l’al·legació:
Les subvencions per a projectes d’investigació, a més de les despeses directes
del projecte, també permeten finançar costs indirectes i, per tant, la Universitat,
a més de generar crèdit a la partida finalista corresponent a les despeses
directes del projecte finançat, també genera crèdit per atendre les despeses
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indirectes finançades.
L’Acord executiu núm. 7719/2006, de 24 de novembre, pel qual s'aprova el
Programa de foment de la participació en projectes d'investigació, determina les
condicions en les quals el personal investigador de la Universitat pot gestionar
un percentatge d’aquestes despeses indirectes.
No es tracta, com manifesta la incidència, que la subvenció es destini a altres
finalitats, sinó que, a més del projecte, també finança despeses generals de la
UIB. Així, per exemple, de l’Ordre ECC/1780/2013, de 30 de setembre, per la
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques de
el Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als
Reptes de la Societat, disposa que els costos indirectes són despeses generals
de la Universitat, que, per la seva naturalesa, no es poden imputar de forma
directa al projecte.
Resulta prou evident que aquestes despeses generals finançades pel projecte
no s’executen des de la partida identificada amb el codi finalista del projecte,
sinó des de la resta de partides no finalistes de la Universitat, i fins i tot per
algunes, com les amortitzacions, corresponen a inversions realitzades en
exercicis anteriors.
La UIB, seguint aquest criteri, genera la part de subvencions corresponent a
costos indirectes a partides no finalistes, i, en aquest marc, l’Acord executiu
núm. 7719/2006 permet que una part d’aquesta despesa la gestioni el
responsable del projecte que l’ha originada.
No hi ha, per tant, una desafectació de fons del projecte finançat cap a altres
despeses, sinó que el que es fa és destinar la part de subvenció corresponent a
costos indirectes a finançar aquests costos, els quals, per la seva pròpia
definició, no es poden lligar directament al projecte.
La segona qüestió que es planteja és en quin moment temporal s’han de fer les
despeses indirectes, i la Sindicatura assenyala que la distribució d’aquests fons
s’ha de lligar a l’execució de la despesa directa. Cal esmentar que ni les bases
reguladores ni les convocatòries d’aquestes subvencions es manifesten en
aquest sentit. Per altra banda, si la voluntat de l’òrgan concedent de la
subvenció fos aquesta, el finançament de les despeses indirectes es realitzaria
a posteriori, un cop lliurades les justificacions parcials o al final del termini del
projecte, enlloc d’abonar-les al llarg de tota la vida del projecte.
Si, per contra, si l’ens concedeix la subvenció, bestreu el finançament de les
despeses indirectes, o d’una part, i no disposa de cap límit temporal a la seva
execució, podem entendre que no procedeixen aquestes limitacions temporals.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
1.
OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
C.

CONCLUSIONS RESPECTE DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
4. De la revisió del procés de gestió de la despesa de personal s'han posat de
manifest les incidències més significatives següents:
D'acord amb l'article 52 de la LOU, els professors contractats doctors són
de caràcter indefinit. Malgrat això, en els resums de nòmines de desembre
de 2018 s'ha detectat un total de 99 professors d'aquesta categoria
professional contractats com a temporals (88 i 67 professors al resum de
nòmines de desembre de 2017 I 2016, respectivament).
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.
D'acord amb els càlculs que ha efectuat l'SCIB, sense tenir en compte els
contractes dels investigadors, la despesa dels quals s'imputa a capítol VI,
aquest percentatge se situa en un 61,7 % a 31 de desembre de 2018
(61,8 % a 31 de desembre de 2017).
De conformitat amb l'article 48.4 de la LOU, el nombre total de PDI laboral,
computat en equivalències a temps complet, no pot superar el 49 % del
total PDI. D'acord amb els registres de desembre de 2018, el PDI laboral
suposa un 56,4 % del total PDI, també computat en equivalències a temps
complet (55,5 %, a 31 de desembre de 2017).

Text de l’al·legació:
Aquesta incidència reprodueix i actualitza la recollida a l’informe de 2017, que
fou objecte d’al·legació de l’any anterior, atès que la Universitat no comparteix
el criteri de la Sindicatura:
D'acord amb l'article 52 de la LOU, els professors contractats doctors són
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de caràcter indefinit. Malgrat això, en els resums de nòmines de desembre
de 2018, s'hi han detectat un total de 99 professors d'aquesta categoria
professional contractats com a temporals (88 i 67 professors al resum de
nòmines de desembre de 2017 i 2016, respectivament).
No podem estar d’acord amb aquesta afirmació, perquè la figura de professor
contractat doctor interí sí que apareix en diversa normativa. A tall d’exemple:
1. El Decret 104/2002, de 2 d’agost, de regulació del règim jurídic i retributiu del
personal docent contractat de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 95,
de 8 agost), en la redacció vigent. En concret, hem de tenir presents les
previsions contingudes als preceptes següents:
– L’article 2 (Disposicions generals) a l’apartat 1 estableix que: «La Universitat
de les Illes Balears pot contractar, en règim laboral, personal docent i
investigador entre les figures d’ajudant, professor ajudant doctor, professor
col·laborador, professor contractat doctor, professor associat, professor visitant
i professor emèrit, d’acord amb la Llei 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, aquest decret, la normativa de la UIB i la legislació laboral vigent,
i dins de les seves previsions pressupostàries.»
– L’article 6 (Dels professors contractats doctors) a l’apartat 4 determina que:
«Els professors contractats doctors s’han de contractar en règim de dedicació a
temps complet, amb possibilitat de contracte de caràcter indefinit o bé de
caràcter temporal. En qualsevol cas, la UIB determinarà en cada convocatòria
la durada del contracte de professor contractat doctor.»
Una observació addicional: el contingut de la norma reglamentària que ens
ocupa ha de ser aplicat i interpretat segons les previsions de la modificació
realitzada a la LOU per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, de modificació de
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en relació amb els
possibles conflictes i contradiccions de contingut que es puguin presentar i
plantejar.
2. El Decret 64/2010, de 14 de maig, d’aprovació dels Estatuts de la Universitat
de les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 22 de maig). D’aquest text estatutari
s’han de tenir presents els preceptes següents:
– L’apartat 4 de l’article 92 (Categories de professorat), una vegada
enumerades a l’apartat 3 les diferents modalitats contractuals específiques de
professorat universitari, inclosa la de professor contractat doctor, literalment
determina: «La Universitat pot cobrir amb caràcter interí les places que
corresponguin a places de cossos docents universitaris, així com les places de
personal laboral fix, mentre es cobreixin definitivament mitjançant el
procediment legalment establert. En qualsevol cas, les persones que cobreixin
les places amb caràcter interí hauran de tenir la corresponent acreditació.»
– L’apartat 2 de l’article 100 (Selecció del personal contractat) determina el
següent: «El Consell de Govern definirà també les comissions encarregades de
resoldre els concursos en els supòsits de provisió de places de forma interina,
tant per al personal docent i investigador contractat com per al personal
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funcionari dels cossos docents universitaris, i de places d’ajudants i de
professors associats, i designarà els membres a proposta del departament,
institut universitari d’investigació o centre competent.»
Per tot el que hem exposat, entenem que sí que és possible la figura de
professor contractat doctor amb caràcter interí.
D'acord amb l'article 48.5 de la LOU, el personal docent i investigador amb
contracte laboral temporal no pot superar el 40 per cent de la plantilla
docent. D'acord amb els càlculs que ha efectuat l'SCIB, sense tenir en
compte els contractes dels investigadors, la despesa dels quals s'imputa
a capítol VI, aquest percentatge se situa en un 61,7 per cent a 31 de
desembre de 2018 (61,8 per cent, a 31 de desembre de 2017).
Per fer aquest càlcul —personal docent i investigador amb contracte laboral
temporal— consideram que no s’hi poden incloure:
• El personal laboral indefinit (contractats doctors i col·laboradors)
• Els professors associats per exempció de càrrec tampoc no s’han de tenir en
compte, ja que no són titulars de la docència.
Fets aquests aclariments, hem fet el càlcul, i surt un 58,91 per cent. Aquest
percentatge supera el 40 per cent que permet la LOU, però aquest excés de
professorat associat és conseqüència de la posada en marxa de nous estudis.
De conformitat amb l'article 48.4 de la LOU, el nombre total de PDI laboral,
computat en equivalències a temps complet, no pot superar el 49 per cent
del total PDI. D'acord amb els registres de desembre de 2018, el PDI
laboral suposa un 56,4 per cent del total PDI, també computat en
equivalències a temps complet (55,5 per cent, a 31 de desembre de 2017).
Per fer aquest càlcul, personal docent i investigador laboral, consideram que no
s’hi poden incloure:
• Els professors associats per exempció de càrrec, ja que no són titulars de la
docència.
Fet aquest aclariment, hem fet el càlcul, i surt un 53,9 per cent. Aquest
percentatge supera el 49 per cent que permet la LOU, però aquest excés de
professorat associat és conseqüència de la posada en marxa de nous estudis.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
1.
OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
C.

CONCLUSIONS RESPECTE DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
4. De la revisió del procés de gestió de la despesa de personal s'han posat de
manifest les incidències més significatives següents:
De la revisió de diverses nòmines del mes de novembre de 2018, s'ha
observat que no sempre consten degudament documentades les quanties
retribuïdes. Per aquest motiu, l'SCIB no en pot concloure sobre la correcció
i la legalitat.
De la revisió de determinades nòmines, s'ha comprovat que la UIB
remunera les hores extres realitzades fora de la jornada laboral
contravenint l'Acord normatiu 10712, de 24 de juliol de 2013, que indica
que les hores treballades fora de l'horari habitual han de ser compensades
amb dies lliure o bé amb la jornada variable de l'horari.
Determinats empleats funcionaris PAS perceben el complement de roba,
sense que consti associat al seu lloc de feina segons la RLT.

Text de l’al·legació:
De la revisió de determinades nòmines, s'ha comprovat que la UIB
remunera les hores extres realitzades fora de la jornada laboral
contravenint l'Acord normatiu 10712, de 24 de juliol de 2013, que indica
que les hores treballades fora de l'horari habitual han de ser
compensades amb dies lliure o bé amb la jornada variable de l'horari.
L’Acord normatiu del dia 10 de novembre de 2004, pel qual s'aprova la
normativa per a la participació del personal d'administració i serveis en treballs
contractats d'acord amb el que estableix l'article 83 de la LOU, autoritza la
col·laboració del personal d'administració i serveis de la Universitat de les Illes
Balears per realitzar els treballs de la UIB a què es refereix l'article 83 de la Llei
orgànica d'universitats, amb caràcter d'activitat complementària fora de la
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jornada habitual de treball.
Aquesta col·laboració complementària suposarà necessàriament un increment
de la jornada de treball establerta, la qual serà objecte de seguiment mitjançant
els sistemes habituals de control horari, no obstant això, excepcionalment es
podrà realitzar part de la dedicació total prevista fora del lloc de treball en altres
condicions extraordinàries.
D’acord amb la disposició cinquena de l’acord normatiu, en acabar una
col·laboració, la persona que l'hagi duta a terme ha de tramitar al Servei de
Personal una còpia dels fulls individualitzats del control horari i el certificat del
professor i/o investigador responsable del projecte amb un justificant de la seva
participació en el projecte perquè s'inclogui a la nòmina.
Determinats empleats funcionaris del PAS perceben el complement de
roba sense que consti associat al seu lloc de treball segons la RLT
L’Acord marc per a l'establiment de les condicions de treball del personal
d'administració i serveis de la UIB, subscrit entre les organitzacions sindicals
representades a la comissió negociadora de la UIB i la Gerència el dia 4 de
juliol de 2006, recull al darrer apartat («Règim retributiu») del títol I («Bases
generals per a la promoció interna horitzontal del personal laboral a cossos
específics de personal funcionari»), el següent: «[...] el personal laboral que es
promocioni i passi a ser funcionari es mantindrà en la mateixa plaça que fins
ara ocupava i, per tant, s'ha de respectar el total de les retribucions que els
corresponen».
En aquest sentit, el primer conveni col·lectiu del personal laboral de la UIB
(BOCAIB núm. 32), del dia 14 de març de 2000, vigent en aquell moment,
recull, a l'article 35 (Estructura salarial), el «complement de roba» com un
«complement de lloc» incardinat en les retribucions complementàries.
Per tant, atesa la previsió anteriorment exposada, aquells treballadors que com
a personal laboral tenien reconegut un complement de roba, quan varen
aconseguir la condició de funcionaris, també varen seguir percebent aquest
complement de roba.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

ACORD NORMATIU del dia 10 de novembre de 2004 pel qual
s'aprova la normativa per a la participació del personal
d'administració i serveis en treballs contractats d'acord amb el que
estableix l'article 83 de la LOU.
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
2.
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA I
SOSTENIBILITAT FINANCERA
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
La liquidació del pressupost de la UIB de l'exercici 2018 no fa referència
expressa al compliment de l'equilibri i la sostenibilitat financera, d'acord amb el
que estableix la disposició quinta de l'art. 6 del RDL 14/2012, de 20 d'abril, de
mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu.

Text de l’al·legació:
Això no obstant, cal recordar que la UIB fa menció expressa d’aquests principis
en les seves normes d’execució –article 35– i que els comptes de 2018
presenten un resultat pressupostari positiu, per la qual cosa entenem que, a
pesar de no fer-ne la menció expressa, es compleixen els principis esmentats.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
3.

BALANÇ DE SITUACIÓ

A.

ACTIU

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Tant els comptes d'habilitació com d'ingrés restringit han de tenir un saldo de
zero euros al tancament del mes. La UIB no registra en la tresoreria del balanç
de situació tots els comptes d'habilitació per bestretes de caixa fixa i els
comptes d'ingrés restringit. En aquest sentit, hi ha un total de 60 comptes no
registrats, els quals, excepte 17 que totalitzen 21.637,61 euros, tenen saldo
zero.

Text de l’al·legació:
Efectivament, la UIB no registra en la tresoreria del balanç el saldo dels
comptes auxiliars d’ingrés restringit ni els comptes d’habilitació, perquè abans
de finalitzar l’any es procedeix a la liquidació d’aquests comptes amb el traspàs
dels fons disponibles al compte de pressupost de la UIB. Cada any, al mes de
desembre, la UIB envia una carta als bancs corresponents per traspassar els
saldos disponibles el 31 de desembre.
L’any 2018 es va procedir de la mateixa manera i es va enviar la carta que
s’adjunta com a annex a l’entitat Bankia. Aquesta entitat es va oblidar de fer els
traspassos el 31 de desembre de 2018. Ja es varen traspassar els saldos a
començament de 2019. No obstant això, les liquidacions dels comptes auxiliars
es varen comptabilitzar pressupostàriament el 2018 fent-ne el reconeixement
de dret. Es va deixar pendent el cobrament l’any 2019 (Annex 2). Per tant,
entenem que no ha tingut cap impacte en la liquidació del pressupost
d’ingressos.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Carta adreçada a Bankia.
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
7.

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

B.

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

1. Execució d'ingressos
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En la partida pressupostària d'ingressos «31099 Família nombrosa» del capítol
«3 Taxes, preus públics i altres ingressos» es registra la compensació del
Ministeri d'Educació, Cultura i Esports a la UIB per la reducció o l'exempció dels
preus públics per serveis acadèmics als alumnes de família nombrosa. Per
segon any consecutiu, es comptabilitzen com a drets reconeguts
pressupostaris estimacions de l'import que, previsiblement, es rebran del
Ministeri. Respecte dels drets reconeguts a l'any 2017, ha quedat pendent de
cobrament un total de 46 milers d'euros i, respecte dels de l'any 2018, un total
de 196 milers d'euros. Aquests reconeixements d'ingressos pressupostaris,
sobre la base d'estimacions, no compleixen els criteris per al seu
reconeixement.

Text de l’al·legació:
El fet que l’any natural no coincideixi amb l’any acadèmic sempre ha comportat
una sèrie d’inconvenients per als comptes de les diferents universitats. Així, les
matrícules d’un curs acadèmic es cobren, en general, a la segona meitat de
l’any, però es meriten comptablement des del setembre fins a l’octubre de l’any
següent.
La UIB sempre havia seguit el criteri de caixa per reconèixer no tan sols les
matrícules sinó també les beques generals que ens compensa parcialment el
Ministeri, i les beques per família nombrosa. D’aquesta manera, sempre es
reconeixia com a dret a final de l’any natural –primer trimestre del curs
acadèmic– el primer ingrés que ens feia el Ministeri en concepte d’aquestes
dues ajudes, mentre que el segon pagament es reconeixia dins el següent any
natural –els altres trimestres del curs acadèmic. La UIB sempre va considerar
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que era un criteri de prudència amb el qual mai no vàrem tenir cap sorpresa, ni
es va generar cap dèficit per aquest concepte.
Ara bé, tots aquests criteris comptables es varen veure alterats pel fet que el
Ministeri des de l’any 2013 no només no ens ingressa cap tipus de quantitat per
aquest concepte, sinó que ni tan sols ens ha comunicat quina quantitat
correspon en concepte de primer pagament. Però el fet de no tenir la
informació exacta no pot ser motiu per no reconèixer cap quantitat, primer
perquè seria incorrecte, atès que, per una banda, no reconeixeríem cap dret
dins l’any natural en què es fa la gran majoria de la matrícula del curs acadèmic
i, per l’altra, suposaria un greuge econòmic difícil de suportar, per la seva
quantia, per la UIB.
Per això, es fa un càlcul estimatiu sobre la quantitat que s’ha de reconèixer per
a l’exercici en concepte de família nombrosa. El càlcul estimatiu és prou
prudent i es basa en els ingressos que per aquests mateixos conceptes hem
reconegut els darrers anys. En cas de no venir la totalitat dels ingressos
prevists, l’any següent es fa l’anul·lació del dret.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
7.

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

B.

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

1. 2. Execució de despeses
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
De la revisió que ha efectuat l'SCIB de 16 nòmines del mes de novembre
de 2008, s'han posat de manifest els fets i les incidències següents:


Per als ítems 9 i 15 no han quedat documentats determinats
complements que s'han sol·licitat de la nòmina:

Text de l’al·legació:
S’adjunta la documentació suport de ambos ítems.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
7.

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

B.

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

1. Execució d'ingressos
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
La UIB ha comptabilitzat 340 milers d'euros a la partida pressupostària 47001
«Empreses privades. D'altres» del capítol 4 de transferències corrents, que
provenen d'un conveni de col·laboració entre una entitat bancària i la UIB, que
és la continuació d'altres convenis signats anteriorment amb la mateixa entitat.
Mitjançant aquests convenis, s'instrumenta la col·laboració acadèmica d'una
entitat bancària en diverses actuacions, i també es desenvolupa i implanta la
targeta universitària intel·ligent amb un xip que conté dades personals, que, a
part de tenir funcionalitats d'identificació del personal i estudiants de la UIB dins
l'àmbit universitari, inclou funcionalitats opcionals de moneder electrònic i
funcions bancàries o financeres que l'entitat bancària vulgui oferir als titulars.
Segons el conveni, en la targeta identificativa s'inclou el logotip de l'entitat
bancària. D'altra banda, s'estipula que aquesta entitat té l'exclusivitat d'emissió
de la targeta per al personal PDI, PAS i per als alumnes de postgrau, no així
per al col·lectiu d'alumnes. Respecte d'aquesta operació, l'SCIB posa en dubte
si la part del conveni que empara una activitat que beneficia l'activitat comercial
d'una entitat financera entra dins els fins socials o l'objecte de la UIB. En relació
amb aquesta operació, no hi consta un procés de concurrència competitiva ni
un estudi sobre la valoració econòmica que en pugui justificar la valoració
adequada que pugui garantir els principis d'eficàcia, eficiència, objectivitat i
transparència (art. 69 de la LGP).

Text de l’al·legació:
L’objecte del conveni és el desenvolupament de projectes per reforçar la
qualitat de la docència, millorar l’eficiència de la gestió acadèmica i, en general,
elevar l’oferta i el nivell de serveis culturals, esportius i acadèmics, qüestions
que són de l’interès de la Universitat.
Cal destacar que la gestió de la targeta universitària s’emmarca en l’àmbit
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definit i que, per tant, l’entitat emissora només pot tenir accés a les dades
personals per a les finalitats previstes al conveni i de conformitat amb la
legislació de protecció de dades. En tot cas, les funcionalitats com a targeta
financera són opcionals i depenen de la voluntat de l’usuari.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Al·legació núm.:
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Pàgina de l’informe:

23

Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
7.

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

B.

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

1. Execució d'ingressos
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
L'òrgan de la UIB que té assumida la funció de control intern no ha emès cap
informe sobre la gestió econòmica financera de les entitats dependents.

Text de l’al·legació:
Pel que fa a l’AQUIB, l’article 28 dels seus Estatuts determina que el control
financer ordinari de l’entitat l’ha d’efectuar la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant auditories anuals, en els
termes establerts a l’article 90 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i disposicions complementàries.
Respecte a la FUEIB, cal esmentar que la UIB encomana anualment una
auditoria financera i de compliment de la Fundació Universitat-Empresa de les
Illes Balears.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional dels comptes anuals de la
Universitat de les Illes Balears corresponent a
l'exercici 2018

Pàgina de l’informe:
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.

CONTRACTACIÓ

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En les sol·licituds que ha tramitat la plataforma UIBdigital no consta la signatura
del proponent, només el codi d'usuari. Així, en cap expedient, excepte en el
núm. 1 (en què el responsable signa en un altre document), no consta la firma
manuscrita o digital del responsable de la partida analítica que ha de justificar
la necessitat del contracte d'acord amb la Resolució de l'òrgan de contractació,
de 20 de març de 2018, per la qual es delega la competència per informar de la
necessitat dels contractes menors als responsables de les partides analítiques
(art. 118.1 de la LCSP).

Text de l’al·legació:
UIBdigital és la plataforma d’administració electrònica mitjançant la qual són
tramitades les sol·licituds de contractes menors pels responsables de la gestió
d’aquests expedients de despesa.
L’accés a UIBdigital compleix els requisits que l’article 10 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
disposa per als sistemes de signatura admesos per les administracions
públiques.
El dit precepte permet la signatura per qualsevol mitjà que permeti acreditar
l'autenticitat de l'expressió de la voluntat i el consentiment, així com la integritat
i inalterabilitat del document. A més del sistema de signatura electrònica
avançada, la Llei també admet els altres sistemes que les administracions
públiques considerin vàlids, en els termes i condicions que s'estableixin. El
registre i l’accés mitjançant una clau privada a UIBdigital compleix els requisits
anteriors, i permet garantir l’autenticitat de la voluntat sense que, per tant, sigui
necessària la signatura manuscrita o digital de l’expedient.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Nom de l’informe:

Al·legació núm.:
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Pàgina de l’informe:
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
IV.

CONTRACTACIÓ

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
L'article 118.3 de la LCSP estableix el següent: «En l'expedient es justificarà
que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles
generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors que, individual o conjuntament, superin la xifra que consta l'apartat
primer d'aquest article. L'òrgan de contractació comprovarà el compliment
d'aquesta regla.» En tots els expedients revisats, excepte en els expedients
núm. 1 i 6, es tramita la sol·licitud per UIBDigital, on s'indica que: «D'acord amb
l'art.118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
manifest que, amb aquesta despesa, no s'altera l'objecte del contracte per
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.» Aquesta manifestació
no consta, de forma expressa, en l'expedient, ni tampoc consta que l'òrgan de
contractació hagi comprovat la dita regla, és a dir: que no s'han subscrit més
contractes menors que, individualment o conjuntament superin, la xifra de
contractes menors. D'altra banda, com ja s'ha indicat anteriorment, la sol·licitud
d'UIBdigital no consta signada formalment.

Text de l’al·legació:
La declaració que, d'acord amb l'art. 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, manifest que, amb aquesta despesa, no s'altera
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de
contractació, consta a UIBdigital a tots els contractes menors tramitats i, per
tant, forma part de l’expedient.
Per altra banda, la comprovació que no s'han subscrit més contractes menors
que, individualment o conjuntament, superin la xifra de contractes menors es fa
informàticament amb la consulta del programa comptable. En cap cas no es
permet la tramitació d’aquelles sol·licituds que conjuntament amb les ja
realitzades excedeixen els llindars que determina l’article 118.3 de la LCSP.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Pàgina de l’informe:

Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears

Apartat de l’índex de l’informe:
1. Aspectes generals

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
1. Aspectes generals
Cal esmentar que l'expedient núm. 3 correspon a un contracte que genera ingressos en
forma de cànon per a la UIB i fa referència a un contracte de concessió de serveis de
cafeteria i menjador de dos edificis universitaris.

Text de l’al·legació:
L’expedient 6/2018 (3) està qualificat en el PCAP com a contracte de serveis i no,
com indica la SCIB, contracte de concessió de serveis. Els contractes de serveis de
menjadors i cafeteries han estat considerats, fins a l’aprovació de la Llei 9/2017 de
contractes del sector públic (en endavant LCSP), per indefinició clara de les diferents
lleis en matèria de contractació, des de contractes administratius especials,
contractes de servies, contractes de concessió de serveis, fins i tot contractes
patrimonials. Finalment, pareix que ha quedat establerta de forma definitiva la seva
qualificació a partir de l’entrada en vigor de la LCSP (arts. 15.2, 101 b) de la LCSP).
A l’expedient de contractació 6/2018, hi és d’aplicació el TRLCSP, per la qual cosa ni
la qualificació del contracte estava clarament definida per la llei ni es podia considerar
de forma també inequívoca que el valor estimat d’aquests tipus de contractes s’havia
de calcular sobre la base del volum de negocis del servei. Per això, entenem que
aquesta consideració es pren des de l’òptica de la LCSP, però no des de la del TRLCSP,
que és d’aplicació en aquest contracte.
A partir de l’entrada en vigor de la LCSP, aquest tipus de contractes són considerats
contractes de concessió de serveis, atès que el risc operacional del contracte va a
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càrrec del contractista. Per això, per determinar el valor estimat del contracte,
l’Administració haurà de calcular-ho sobre la base del volum de negocis que pugui
tenir aquest servei. Dit això, demanam expressament que es retiri aquesta
consideració, que valoram d’extemporània a aquest contracte, atès que aquest es va
licitar amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 de contractes del sector
públic (LCSP).
Per altra banda, al contracte 3 (exp. 6/2018) recollit a la relació, i pel que fa al
procediment, s’hi indica que el procediment és: «obert criteri preu». El procediment
emprat per a aquest contracte és, efectivament, obert, però basat en criteris de
valoració varis.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau): no
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Pàgina de l’informe:

Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears

Apartat de l’índex de l’informe:
2. Definició del objecte del contracte, i
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
Expedient 6

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Els plecs de l'expedient núm. 6 «Subministrament i instal·lació d'equips de climatització
als edificis Guillem Colom Casasnovas, Gaspar Melchor de Jovellanos i Mateu Orfila i
Rotger, del campus de la Universitat de las Illes Balears» qualifiquen el contracte
d'obres, quan en la relació que ha tramès la UIB a l'SCIB figura de subministrament. De
la revisió de la descripció de l'objecte del contracte i de la justificació del preu s'ha
comprovat que el 90 per cent del cost previst es concentra en el cost dels aparells
subministrats, i el 10 per cent restant, en els treballs d'instal·lació, transport i
desmuntatge dels aparells substituïts. Entenem que les obres d'instal·lació tenen una
importància residual, de fet, no en consta el projecte d'obres en l'expedient, per la qual
cosa s'hauria d'haver considerat un contracte mixt en el qual la prestació principal és la
de subministrament, i tramitar-se com a tal (art. 18 de l'LCSP).
Text de l’al·legació:
L’article 13 de la LCSP considera contractes d’obra aquells que tenen per objecte,
entre altres, l’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del
projecte o la realització d’algun dels treballs enumerats a l’annex I.
Annex I de la LCSP: La secció F, grup 45,3, classe 45,31 estableix la consideració
d’obra a les instal·lacions elèctriques, instal·lació en edificis i altres obres de
construcció com «... instal·lacions de calefaccions elèctriques».
Per altra banda, el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
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Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
relaciona, a l’art. 25, Grups i subgrups en la classificació dels contractistes d’obres,
Grup I) Instal·lacions mecàniques, subgrup 3: les instal·lacions frigorífiques.
Considerant, per tant, aquests contractistes com a executors d’obres (en aquest cas,
incardinades en el grup d’Instal·lacions i, concretament, d’instal·lacions
mecàniques/frigorífiques), l’objecte dels contractes que formalitzen amb
l’Administració és, per tant, un contracte d’obres dels recollits a l’Annex 1 de la LCSP.
Igualment, el TARC de la Junta d’Andalusia, a la Resolució 308/2018, determina que
en el suposat examinat s’ha de concloure que l’objecte dels contracte consistent en el
subministrament i instal·lació de determinats grups de lluminàries i elements de
suport per a la renovació de l’enllumenat públic amb la finalitat de millorar
l’eficiència energètica és un dels treballs enumerats a l’Annex I de la LCSP i II de la
Directiva 2014/24/UE, i que, de conformitat amb els articles 3 i 2.1.6,
respectivament, de les normes jurídiques esmentades, ha de ser qualificat com a
contracte d’obres.
La doctrina, per altra banda, no ho aclareix i, d’alguna manera, es decanta per
analitzar cada cas concret, com no pot ser d’altra manera. Per tant, no tenim unes
pautes clares per qualificar aquest contracte.
Hem de tenir en compte, per altra banda, que durant el període d’execució d’una
obra es produeixen actes expressament particulars del contracte d’obres, que, en el
cas de considerar-ho contracte mixt, la seva regulació hauria de ser la del contracte de
subministrament (atès el contingut econòmic principal), el qual no recull tots els
requeriments específics del contracte d’obres, com ara l’acta de replantejament previ
i l’acta de comprovació de replanteig.
Finalment, quan es fa referència al fet que el procediment d’adjudicació emprat ha
estat l’obert sumari en lloc d’obert simplificat, atesa la consideració que es recull en
aquesta al·legació, consideram que el procediment obert simplificat és el
procediment correcte.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau): no
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Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional dels comptes anuals de la
Universitat de les Illes Balears corresponents a
l’exercici de 2018
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Pàgina de l’informe:

Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears

Apartat de l’índex de l’informe:
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
Expedient 1
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
A l'expedient núm. 1, no hi consten justificats els criteris d'adjudicació que s'han
d'aplicar, sinó que només s'hi enumeren (art. 109.4 del TRLCSP).

Text de l’al·legació:
Aquest expedient es va iniciar l’any 2017, i certament s’identificava en els plecs quins
són els criteris de valoració i com s’han d’aplicar. No obstant això, no es justificava en
els plecs el motiu pel qual s’establien determinats criteris de valoració, així com el seu
pes respecte de la globalitat de la puntuació. Aquesta mancança ja ha estat esmenada
en la contractació formalitzada per la Universitat a partir de l’any 2018.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau): no
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Nom de l’informe:

Al·legació núm.:
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Pàgina de l’informe:

Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears

Apartat de l’índex de l’informe:
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
A l'expedient núm. 4, hi consta motivada l'elecció del procediment negociat, amb anunci
en el perfil, atès que l'objecte i les característiques del contracte estan incardinats en
l'article 177 del TRLCSP. Tot i així, no consten justificats els avantatges que reporta la
negociació per a la consecució de l'objecte del contracte davant dels procediments
ordinaris, com són l'obert o el restringit (art. 109 i art. 138.2 del TRLCSP).
Text de l’al·legació:
Aquest contracte es va adjudicar per raons de la quantia mitjançant procediment
negociat sense publicitat sobre la base de l’article 177 del TRLCSP. Respecte dels
avantatges del procediment negociat, són els intrínsecs del propi procediment, és a
dir, la possibilitat que té aquest procediment de permetre la negociació de l’oferta.
L’inconvenient, sobradament conegut, és la restricció de la concurrència d’ofertes.
Per aquest motiu, la LCSP limita molt aquest procediment en determinats supòsits.
Els avantatges no consten a l’expedient, efectivament, però l’aplicació de l’article 177
del TRLCSP que li és d’aplicació i l’evidència de l’avantatge del procediment a través
del resultat de la negociació queda de manifest a l’acta que s’incorpora com a annex
2.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau): annex 2
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Pàgina de l’informe:

Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears

Apartat de l’índex de l’informe:
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
A tots els expedients, hi consta l'informe de fiscalització prèvia signat, de conformitat,
pel vicegerent de la UIB. L'SCIB entén que la intervenció del vicegerent no és adequada,
atès que no hi ha la independència necessària entre les funcions de gestió i d'intervenció
(art. 109 del TRLCSP i 116 de la LCSP).
Text de l’al·legació:
Per RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de gener de 2019, es va nomenar l’interventor
de la Universitat de les Illes Balears, el qual ocuparia la plaça vacant de la plantilla de
la Universitat, adscrita al Servei d’Intervenció (Resolució del Rectorat del dia 12 de
novembre de 2018, per la qual es convoca, mitjançant el sistema de comissió de
serveis de caràcter voluntari, aquest lloc de treball).
Per això, a partir de la data del nomenament de l’interventor (16 de gener de 2019),
aquesta incidència està reparada.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Pàgina de l’informe:

Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears

Apartat de l’índex de l’informe:
4. Preu dels contractes
Expedient 3
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
A l'expedient núm. 3, no hi consten els pressuposts utilitzats ni els càlculs realitzats per
determinar l'import del cànon per percebre (art. 87 del TRLCSP i 73.2 del RGLCSP).

Text de l’al·legació:
Adjuntam el document justificatiu dels preus del contracte.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau): sí (annex 3)
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Pàgina de l’informe:

Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears

Apartat de l’índex de l’informe:
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
Expedients 2 i 3
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Als expedients núm. 2 i 3, l'apartat del PCAP corresponent a penalitats distingeix tres
tipologies d'infracció: lleu, greu i molt greu. Tot i que, per a cada una, s'indica que «la
Universitat ha de determinar la tipologia de la falta i la sanció econòmica que pugui
correspondre», no estan determinades les condicions que s'han de donar per definir la
tipologia d'infracció ni les sancions que corresponen en l'execució del contracte (art. 1 i
212 del TRLCSP).
Text de l’al·legació:
La tipologia de les penalitats està determinada als PCAP . Es determina que les faltes
podran ser lleus, greus o molt greus, i, atès que les condicions per aplicar les faltes
esmentades poden ser molt variades i de rellevància i afectació diferent als interessos
de la Universitat, es considera que han de ser valorades i quantificades per la
Universitat en Consell de Direcció i previ informe tècnic descriptiu dels danys que la
falta hagi pogut causar a la Universitat. No obstant això, està en estudi l’aprovació
per part del Consell de Direcció de la Universitat d’una forquilla de quanties a abonar
pel contractista en cas que sigui objecte d’una falta lleu, greu o molt greu durant
l’execució del contracte.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau): no
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Pàgina de l’informe:

Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears

Apartat de l’índex de l’informe:
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
Expedient 3

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
A l'expedient núm. 3, s'hi ha constatat que, a partir de determinades rebaixes dels
productes que s'ofereixen per al bar, la fórmula de valoració del criteri econòmic no
atorga més puntuació. No s'han de desincentivar les baixes de preus a través de les
fórmules de valoració de l’oferta econòmica. Per això, el TRLCSP estableix un mecanisme
específic per a l'anàlisi d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats per presumpta
temeritat o per establir determinats requisits de qualitat mínima.

Text de l’al·legació:
Aquest expedient té dos aspectes econòmics que cal considerar. El primer, el preu del
cànon que s’ha d’oferir, i, el segon, els preus unitaris dels productes alimentaris tant
de cafeteria com de menjador. Realment, respecte dels preus unitaris dels productes
alimentaris, s’han establert són dos tipus de preus (productes A i productes B).
El Plec indica el següent: «El licitador haurà d’ajustar l’oferta dels productes a partir
dels preus fixats com a referent per la Universitat de les Illes Balears a la llista de
productes de consum més freqüent.
Els preus proposats en el procediment per l’adjudicatari hauran de ser revisats i
aprovats per la UIB, que té la facultat de modificar-los de manera raonada. Si
l’adjudicatari vol afegir nous productes a la llista de preus oficial, ha de tenir
l’autorització de la UIB.
Amb l'objecte de fomentar el consum dels productes més recomanables des del punt
de vista de la salut, es valorarà la baixada de preus dels productes de la categoria A i
l’increment del preu dels productes de la categoria B, segons la fórmula establerta en
el preu».
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Es a dir, el Plec estableix clarament què és el que pretén la Universitat amb aquest
contracte, en el qual els criteris saludables (preus del productes de tipus A) es
prioritzen respecte dels criteris econòmics a l’hora de valorar l’oferta.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau): no
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Pàgina de l’informe:

Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears

Apartat de l’índex de l’informe:
4. Preus dels contractes
Expedient 3
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
A l'expedient núm. 3, el càlcul del valor estimat hi és incorrecte, atès que s'ha tingut en
compte l'import del cànon per percebre durant la vigència del contracte considerant les
pròrrogues. L'objecte del contracte és la gestió del servei de menjador i de cafeteria en
dos edificis universitaris. Per determinar-ne el valor estimat, s'hauria d'haver considerat
el volum de negoci que es preveu assolir durant la vigència del contracte, tenint en
compte les pròrrogues i les possibles modificacions. Cal recordar que l'import del valor
estimat és un concepte clau per determinar el procediment d'adjudicació, la publicitat
del procediment, la solvència de l'empresari i els recursos contractuals.

Text de l’al·legació:
L’expedient 6/2018 (3) és qualificat en el PCAP com a contracte de serveis i no, com
indica la SCIB, contracte de concessió de serveis. Els contractes de serveis de
menjadors i cafeteries han estat considerats, fins a l’aprovació de la Llei 9/2017 de
contractes del sector públic (en endavant, LCSP), per indefinició clara de les diferents
lleis en matèria de contractació, des de contractes administratius especials,
contractes de serveis, contractes de concessió de serveis, fins i tot contractes
patrimonials. Finalment, sembla que n’ha quedat establerta de forma definitiva la
qualificació a partir de l’entrada en vigor de la LCSP (arts. 15.2, 101 b) de la LCSP).
A l’expedient de contractació 6/2018, hi és d’aplicació el TRLCSP, per la qual cosa ni
la qualificació del contracte estava clarament definida per la Llei ni es podia
considerar de forma també inequívoca que el valor estimat d’aquests tipus de
contractes s’havia de calcular sobre la base del volum de negoci del servei. Per tant,
entenem que aquesta consideració es pren des de l’òptica de la LCSP actual, però no
des de la del TRLCSP, que és d’aplicació en aquest contracte.
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A partir de l’entrada en vigor de la LCSP, aquest tipus de contractes són considerats
de concessió de serveis, atès que el risc operacional del contracte corre a càrrec del
contractista. Per tant, per determinar el valor estimat del contracte, l’Administració
haurà de calcular-lo sobre la base del volum de negocis que pugui tenir aquest servei.
És per això que demanam expressament que es retiri aquesta consideració
extemporània referida a aquest contracte, atès que es va licitar amb anterioritat a
l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP).

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Pàgina de l’informe:

Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears

Apartat de l’índex de l’informe:
5. Publicitat dels contractes
Expedients 5 i 6
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
A tots els expedients, s'hi ha publicat la formalització del contracte en el DOUE, el
BOE i/o el BOIB, quan correspon, i en el perfil de contractant. Als expedients núm. 5 i
6, no hi consta la publicació del contracte corresponent juntament amb l'anunci de
formalització, d'acord amb el que disposa l'article 154 de la LCSP.

Text de l’al·legació:
Consideram que no queda clar a la LCSP que el text íntegre del contracte s’hagi de
publicar. Tot i que l’article recull que la formalització del contracte s’ha de publicar
juntament amb el contracte corresponent, ho indica a un article el contingut del qual
afecta l’anunci de la formalització del contracte i de la seva publicació en el perfil de
contractant, en el seu cas, en el BOE i en el DOUE, quan la contractació està subjecta
a regulació harmonitzada.
Per això, entenem que l’article 154 de la LCSP entra en contradicció especialment
amb l’article 63, on indica que preceptivament s’ha de publicar l’anunci de
formalització dels contractes.
L’article 63. Perfil del contractant de la LCSP indica el següent:
3. En el caso de la información relativa a los contratos, deberá publicarse al menos la
siguiente información:
a) La memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el caso
de contratos de servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su
adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del abierto o del restringido, el
pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan
de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, y el documento de
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aprobación del expediente.
b) El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de licitación y el
importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
c) Los anuncios de información previa, de convocatoria de las licitaciones, de
adjudicación y de formalización de los contratos, los anuncios de modificación y su
justificación, los anuncios de concursos de proyectos y de resultados de concursos de
proyectos, con las excepciones establecidas en las normas de los negociados sin
publicidad.
d) Los medios a través de los que, en su caso, se ha publicitado el contrato y los enlaces a
esas publicaciones.
e) El número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento, así como
todas las actas de la mesa de contratación relativas al procedimiento de adjudicación o,
en el caso de no actuar la mesa, las resoluciones del servicio u órgano de contratación
correspondiente, el informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables
mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas, en su caso, los informes sobre las
ofertas incursas en presunción de anormalidad a que se refiere el artículo 149.4 y, en
todo caso, la resolución de adjudicación del contrato.
Tot el text de la LCSP, excepte l’article 154, indica la formalització preceptiva de
l’anunci de formalització del contracte. No hi ha cap inconvenient a fer-ho, tenint en
compte, en tot cas, el que estableix l’article 154.7 de la LCSP o publicar-ho de forma
resumida com a «extracte del contracte».

Índex de la documentació que adjuntau (si escau): no
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Pàgina de l’informe:

Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears

Apartat de l’índex de l’informe:
6. Selecció del contractista
Expedient 1
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
A l'informe tècnic de valoració dels criteris subjectius de l'expedient núm. 1, s’hi
justifiquen les valoracions amb criteris i amb subpuntuacions que s'haurien d'haver
previst en el PCAP.
Text de l’al·legació:
Les subpuntuacions a les quals fa referència la SCIB s’han establert, a l’informe de
l’expedient 1, en els criteris de valoració basats en un judici de valor. Per això, no es
poden considerar subcriteris coneguts a priori per part del tècnic o dels tècnics que
han de fer la valoració, sinó que els tècnics informants han d’aplicar un sistema de
treball un cop hagin analitzat totes les ofertes i hagin tingut accés a la informació
necessària per establir un procediment de puntuació que, al cap i a la fi, s’ha de basar
en un judici de valor.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau): no

58

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:

Informe provisional dels comptes anuals de la
Universitat de les Illes Balears corresponents a
l’exercici de 2018

37

Pàgina de l’informe:

Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears

Apartat de l’índex de l’informe:
6. Selecció del contractista
Expedient 3
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
A l'informe tècnic de valoració dels criteris subjectius de l'expedient núm. 3, s'hi indica
que algun licitador, en algun apartat, no compleix els mínims que s'assenyalen en els
plecs. Tot i així, no s'ha exclòs de la licitació i se n'ha puntuat l'oferta.
Text de l’al·legació:
El PCAP de l’expedient 3 indica clarament com es puntuaran determinats criteris i
estableix que, en alguns casos, la puntuació serà de zero punts. Per això, el plec
regulador recull la possibilitat de no obtenir puntuació a uns determinats
requeriments, sense que això impliqui excloure el licitador. Tot això, perquè la
Universitat entén que els esmentats requeriments no són essencials, sinó objecte de
valoració i que, per tant, en aquests casos, la puntuació pot ser des de la màxima fins
a zero punts.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau): sí (annexos 4.1 i 4.2)
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Pàgina de l’informe:

Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears

Apartat de l’índex de l’informe:
8. Execució del contracte
Expedient 2
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En determinades factures de l'expedient núm. 2, s'hi ha constatat que els serveis
extraordinaris de neteja són per un import de 8,59 euros l'hora i no per 0,01 euros l'hora,
que és el que va oferir el contractista durant la licitació. Cal indicar que el preu de les
hores extraordinàries és un dels criteris de valoració de les ofertes. Segons la Universitat,
els serveis extraordinaris tenen lloc quan altres entitats ocupen, en règim de lloguer,
espais de la UIB per realitzar les seves activitats, i que després la Universitat factura. En
els plecs del contracte, no s'hi especifiquen ni s’hi regulen les condicions de la neteja
extraordinària per a aquest tipus d'activitats, ni tampoc se'n preveu la facturació a un
preu superior.

Text de l’al·legació:
Efectivament, els serveis extraordinaris que l’empresa contractista realitza per a la
Universitat són facturats per l’empresa que va resultar adjudicatària d’aquest
contracte a 0,01 euros/hora, d’acord amb l’oferta del contractista.
Com a conseqüència de les diferents activitats de la Universitat, es realitzen hores
extraordinàries en dies festius, fora de l’horari habitual i per a activitats puntuals no
programades inicialment. L’oferta que va fer l’empresa que va resultar adjudicatària
del servei estava dirigida als serveis que encarrega la Universitat per fer front a las
seves necessitats extraordinàries.
El serveis puntuals que l’empresa de neteja fa a entitats externes a la Universitat, és a
dir, en espais de la Universitat llogats per aquestes, no formen part de l’objecte del
contracte ni , per tant, del seu import o valor estimat.
Les entitats externes poden encarregar la neteja dels locals de la Universitat a altres
empreses de neteja, si així ho prefereixen, i, si ho fan a l’empresa que actualment
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treballa per a la Universitat, el servei, en aquest cas, no es presta a la Universitat, sinó
a l’empresa externa. Per això, entenem que el contractista de la Universitat no té el
perquè d’oferir a l’entitat externa el preu que va presentar a la Universitat en la
licitació del contracte, atès que els serveis extraordinaris externs no formaven part de
l’objecte del contracte, ni els plecs recollien aquesta externa eventualitat.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Pàgina de l’informe:

Nom de l’entitat:
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Apartat de l’índex de l’informe:
8. Execució del contracte
Expedient 4
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
A l'expedient núm. 4, una inspecció de l'Ajuntament ha paralitzat les obres del camp
experimental, atès que la UIB no disposa de tots els títols habilitants previs necessaris per
executar-les. En el moment de fiscalitzar aquest expedient, les feines encara no estan
acabades.

Text de l’al·legació:
En data del 4 de juliol de 2020, es va publicar, al BOIB núm. 118, l’Acord del Consell
de Govern de 3 de juliol de 2020, pel qual es declaren inversió d’interès autonòmic
les obres de construcció d’un camp experimental al campus de la Universitat de les
Illes Balears.
Per altra banda, la Universitat té inscrita l’explotació al Registre Insular Agrari (RIA)
amb caràcter singular i preferent des del 10 de gener de 2019, d’acord amb els termes
que estableix l’article 11 de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears,
amb el número 13 467.
El mes de setembre de 2019 es va contractar el projecte per a la instal·lació de
l’hivernacle a un enginyer tècnic agrícola, i el 7 de desembre se’n va lliurar el projecte
corresponent a la Conselleria d’Agricultura, al Servei de Desenvolupament Rural.
En data del 19 de juny de 2020, en reunió de la Comissió Tècnica prevista al Decret
17/2017, de 21 d’abril, pel qual es fixen els principis generals d’exoneració de les
condicions urbanístiques de les edificacions i les instal·lacions agràries i
complementàries en l’àmbit de l’illa de Mallorca, s’informà favorablement
l’exoneració de la condició urbanística d’alçada i tipologia.
A l’actualitat, aquest projecte no ha estat objecte d’al·legació durant el període
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d’exposició pública i no ha rebut informe desfavorable de l’Ajuntament de Palma. Per
això, l’obra està legalitzada, i a partir del pròxim curs es podran emprar aquestes
instal·lacions per a la seva docència específica, un cop s’hagi signat l’acta de recepció
i posterior liquidació de l’obra, prevista la signatura per al mes de setembre de 2020.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Acord del Consell de Govern de 3 de juliol de 2020 pel qual es declaren
inversió d’interès autonòmic les obres de construcció d’un hivernacle de
condicions climàtiques controlades i de seguretat tipus 2 al campus de la
Universitat de les Illes Balears.

La Gerent,

Antònia Fullana
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Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
Edif. Bartomeu Rosselló-Pòrcel
07122 Palma - Illes Balears
Tel.: +34 - 971 25 96 86, administracio@fueib.org
CIF: G-07779895

Carta d’al·legacions de la Fundació UniversitatEmpresa de les Illes Balears a l’Informe provisional
dels comptes anuals de la UIB corresponent a
l’exercici 2018
(document pendent de revisió lingüística)

Una vegada rebut l’informe provisional de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears (SCIB), volem compartir la nostra
opinió tal com varen fer amb T.A.M. Auditores Asociados,
S.L.P., en resposta al seu informe provisional d’auditoria
financera de l’exercici 2018.
La SCIB no fa cap recomanació directa a la FUEIB, però reflexa
a la Fitxa núm. 2 de l’annex II del seu informe, el contingut
de l’informe d’auditoria externa.
Reproduïm
financera:

•

literalment

a

continuació

els

comentaris

fets

a

l’auditoria

Excepció: L’explotació de les construccions i les instal·lacions
relatives a la residència i les instal·lacions esportives
propietat de la UIB ha estat encarregada a la FUEIB. Atès que
aquests elements són actius controlats per la FUEIB, d’acord amb
el marc conceptual establert, haurien de figurar en el balanç de
la Fundació. Pel que s’exposa l’actiu no corrent i l’epígraf
“Subvencions, donacions i llegats rebuts” del patrimoni net del
balanç adjunt estan infravalorats, com a mínim, en un import de
6.036 en milers d’euros que és el valor net comptable d’aquests
elements al tancament de l’exercici 2018 en els comptes de la
Universitat.

La Fundació no ha considerat els dos béns: instal·lacions esportives
i residència d’estudiants, com actius. Considerem que tot i que
l’acord normatiu del dia 21 de juny de 1999 pel qual es crea la
Fundació General de la Universitat de les Illes Balears (FuGUIB),
li encomana la gestió de les instal·lacions esportives i de la
Residència d'Estudiants del campus de la Universitat, la Universitat
de les Illes Balears manté el seu control econòmic, tal com queda
reflectit al punt 2 i sobretot al cinquè:
El Consell Executiu queda autoritzat per prendre les mesures
oportunes per desenvolupar aquest acord, en especial per
aprovar les diferents tarifes de preus que la FuGUIB hagi
d'aplicar fruit de les comeses que tingui encomanades.
Per tal de considerar aquests béns com a actius, la Fundació hauria
de consignar una subvenció de capital per part de la UIB la qual mai
ha estat concedida. En tot cas, prenem nota de l’excepció en

l’informe d’auditoria i entenem necessari que la Universitat i la
Fundació estudien consignar una subvenció de capital per aquests
immobilitzats i donar-los de baixa a l’inventari de la Universitat
i d’alta al de la Fundació.
•

Respecte a la resta d’excepcions de l’informe provisional
d’auditoria, des de la FUEIB prenem nota de les puntualitzacions
dels auditors i treballarem per a millorar aquests aspectes a
l’exercici 2019.

Demanam que les al·legacions presentades siguin valorades i
considerades per la SCIB i, si escau, aquesta pugui
concloure amb una opinió favorable.
Quedam a la seva disposició per a qualsevol comentari o
aclariment.

Luis Vegas Alonso
Palma, 30 de juliol de 2020

