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TAULA SIGLES I ABREVIATURES
Art.

Article

AQUIB

Consorci Agència Qualitat Universitària de les Illes Balears

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

COVID-19

Coronavirus SARS-CoV-2

DOUE

Diari Oficial de la Unió Europea

EBEP

Estat Bàsic de l'Empleat Públic

EHA

Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda

EHIB

Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

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

ICAC

Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes

ICIO

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

IFISIC

Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos

IGAE

Intervenció Genera de l'Administració de l'Estat

IMEDEA

Institut Mediterrani d'Estudis Avançats

INAGEA

Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua

ISSAI

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

IVA

Impost sobre el valor afegit

LCP

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

LGP

Llei general pressupostària

LOEPSF

Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat

LOU

Llei orgànica d'universitats

MICIIN

Ministeri de Ciència i Innovació

Modif.

Modificacions pressupostàries

Núm.

Número
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OCEX

Òrgans de Control Extern Autonòmics

OIRESCON

Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació

Pàg.

Pàgina

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

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

s.d.

Sense dades

SOIB

Servei d'Ocupació de les Illes Balears

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
2019 està previst en el Programa d'actuacions de la Sindicatura per als anys 2020 i 2021.
La fiscalització duta a terme comprèn:
−

La fiscalització dels comptes anuals de la UIB corresponents a l'exercici 2019.
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, la Fundació Universitat-Empresa i el Consorci de l'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:
−

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 2019 sobre una mostra d'expedients seleccionats.

−

Emetre una opinió, amb un nivell de seguretat raonable, sobre si els comptes de la UIB
han estat preparats, en tots els seus aspectes materials, de conformitat amb el marc
d'informació financera aplicable i en relació amb l'abast dels procediments d'auditoria
que es descriuen en l'Informe; així com unes conclusions, amb un nivell de seguretat
limitada, sobre el grau de compliment de la normativa que li ha resultat aplicable durant
l’exercici 2019, especialment pel que fa a la normativa de contractació.
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B.

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 de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)

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)
D'acord amb l'acta de liquidació emesa per la Comissió Liquidadora, amb data 23 de
maig de 2019 se n'ha acordat la liquidació i l'extinció, amb efectes a 31 de desembre de
2018.

−

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:
−

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 2019, 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 un 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 2019 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
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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'informe d'auditoria financera dels comptes anuals de la UIB i l'informe sobre
compliment de la normativa de la UIB de 2019 que han emès auditors externs, 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.
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 V.
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 l'opinió dels informes
d'auditoria financera i de compliment de legalitat, en el seu cas, elaborats per auditors
externs, mentre que en l'apartat III d'aquest Informe es dona compte dels aspectes més
destacables de la FUEIB i l'AQUIB. Atès que l'SCIB no els ha revisats, 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 67 expedients de contractació no menors formalitzats, en 15
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 4.355
milers d'euros, sense IVA.
L'SCIB ha revisat 10 expedients de contractació no menors formalitzats, en un dels
quals no s'indica el preu d'adjudicació, atès que s'expressa en preus unitaris. Els 9
expedients restants sumen un import conjunt de 2.064 milers d'euros i representen el
48,2 % 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 8.350 contractes menors adjudicats al 2019 sumen un import conjunt
de 3.725 milers d'euros, sense IVA. D'aquests, se n'han revisat 10. Cal tenir en compte
que, fins a l'entrada en vigor de la nova LCSP, la UIB només va comunicar a l'SCIB els
contractes menors superiors a 5 milers d'euros i que, a partir del dia 9 de març de
2018, va passar a informar de tots els contractes menors amb independència de
l'import. Així, en 2018, el nombre de contractes menors comunicats va ser de 5.216 i,
en 2017, de 107.
Pel que fa a la FUEIB, s'ha informat l'SCIB de la tramitació de 3 contractes mitjançant
procediment obert per un preu d'adjudicació, IVA exclòs, de 947 milers d'euros, i de 82
contractes amb adjudicació directa, d'acord amb l'article 318 de la LCSP, per un import
conjunt de 537 milers d'euros, sense IVA. En l'exercici 2019 no s'ha analitzat la
contractació de la FUEIB.
Quant a l'AQUIB, s'informa l'SCIB que en l'exercici 2019 no s'ha formalitzat, modificat o
prorrogat cap contracte.
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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 2019.

C.

RENDICIÓ DE COMPTES

L'article 4 del Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en
matèries tributària i administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19,
amplia el termini per presentar a l'SCIB el compte general de la CAIB corresponent a l'exercici
2019 fins al 30 de setembre de 2020. Atès que la Universitat és una entitat dependent de la
CAIB, la documentació complementària relativa a la UIB que acompanya el dit compte general
també s'ha vist afectada per aquesta ampliació de termini.
Els comptes anuals de la UIB de l'exercici 2019 s'han retut en termini a la Sindicatura de
Comptes, concretament el 14 de setembre de 2020, després que el Ple del Consell Social els
aprovàs, en la sessió de dia 9 de setembre de 2020.
Els comptes anuals de l'entitat dependent FUEIB s'han retut en la mateixa data que els
comptes anuals de la UIB.
Quant a l'entitat dependent AQUIB, els comptes anuals s'han retut en termini, però sense estar
integrats en la rendició de comptes de la UIB.
L'opinió dels informes d'auditoria externa es mostren en la fitxa individualitzada d'aquestes
entitats, en l'apartat V. ANNEXOS d'aquest Informe.

Incidències
No consta que Consell Social de la UIB hagi aprovat els comptes anuals de l'AQUIB
corresponents a l'exercici 2019 (art. 14.2 LOU).

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
11
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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
2019, el constitueixen, bàsicament, les disposicions següents:
Normativa autonòmica i interna:
−

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 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2019

−

Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèries
tributària i administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

−

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

−

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

−

Resolució de 6 de març de 2019, de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de
la Contractació, per la qual es publica la Instrucció 1/2019, de 28 de febrer, sobre
contractes menors, regulats en la Llei 9/2017, de 8 de novembre
12
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Annex I. Marc normatiu de l'exercici 2019

5. METODOLOGIA I CRITERIS IDENTIFICATS
Les Directrius tècniques de fiscalització dels comptes anuals de la Universitat de les Illes
Balears corresponent a l'exercici 2019 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 du 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, es va convocar,
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. Durant l'exercici 2019, les tasques de
l'interventor s'han centrat, principalment, en la fiscalització prèvia de determinats
expedients de contractació, tal com figura en l'Acord executiu 12987, de data 15 de
febrer de 2019, del Consell de Direcció de la UIB.

−

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 2019 i les relacions financeres entre aquestes i la UIB.

−

En relació amb la contractació, la 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 2019, per poder concloure, amb un nivell
de seguretat limitada, sobre el compliment en els aspectes més significatius del marc
jurídic aplicable, així com la verificació del compliment de les obligacions i els deures
més rellevants descrits en els contractes signats.

−

L'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.
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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 2019, 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.
En aquest sentit, no s'ha dut a terme la revisió dels procediments següents:
−

La revisió de la despesa liquidada en matèria de personal i la registrada en la
comptabilitat patrimonial, especialment pel que fa al seu suport i aprovació. Tot i així,
s'han revisat un total de 25 rebuts de nòmina del mes de maig de 2019, seleccionats de
forma aleatòria. Les incidències detectades consten en l'apartat II.7.B d'aquest Informe.
Cal destacar que, en el marc de l'Informe de fiscalització núm. 159/2018 elaborat per
l'SCIB, es va dur a terme una auditoria de sistemes per tal de verificar la integritat de la
informació comptable associada a les despeses de personal, de revisar els controls
generals en l'entorn dels sistemes d'informació i els controls automàtics de les
aplicacions i dels processos que suportaven la gestió de la nòmina de l'exercici 2016.

−

L'examen 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, de 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 2019 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
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 2019. Les dites conclusions s'han de
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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.
L'SCIB no ha revisat els informes dels auditors externs relatius a les auditories financeres i de
compliment de la UIB, de la FUEIB i de l'AQUIB, 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.

15

Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019

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 2019, que comprenen l'estat de la liquidació del
pressupost, el balanç, 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 2-8 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 24.448 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 resultats», a 31 de desembre de 2019, ni per determinarne l'efecte sobre el resultat econòmic patrimonial de l'exercici fiscalitzat.
3. A 31 de desembre de 2019, 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 l'IBISEC en certifiqui el valor a
la UIB. Atès que no es disposa d'una valoració adequada de les obres i atès 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 2019,
hauria de figurar en l'epígraf «II. Immobilitzat material» ni el seu efecte en el patrimoni net.
4. 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 14.055 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 5.684 milers hauria de
figurar com a exigible a curt termini en el balanç de situació. D'altra banda, amb la informació
que ha facilitat la UIB i amb els procediments d'auditoria que ha dut a terme l'SCIB, no es pot
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concloure si una part d'aquests 14.055 milers d'euros s'hauria de classificar en l'epígraf
«Patrimoni net» del balanç.
5. En els apartats «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 a curt termini, per un
import total de 9.800 milers d'euros. No hi consten registrats, per projecte o subvenció, els
imports que apareixen en el balanç a curt i a 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.
6. Segons s'informa en la nota «F4 Normes de reconeixement i valoració» de la memòria dels
comptes anuals de l'any 2018, el Consell de Direcció va acordar 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. El mateix tipus d'elements que no es troben
subvencionats tenen una vida útil de 14 i 6 anys, respectivament. No ha quedat justificada la
reducció de la vida útil d'aquests elements pel fet que estiguin subvencionats, per això es romp
el principi d'uniformitat establert en l'apartat de «Principis comptables» de la part «Marc
conceptual de la comptabilitat pública» del PGCP aplicable a l'entitat. L'SCIB no ha obtingut ni
ha pogut quantificar l'efecte que aquesta reducció de la vida útil ha suposat en el compte de
pèrdues i guanys de l'exercici fiscalitzat, per l'increment de les despeses per amortització de
l'immobilitzat, i el seu efecte en el patrimoni net.
7. La UIB manté registrades les instal·lacions esportives i l'edifici de la residència d'estudiants
en l'epígraf «II. Immobilitzat material» del balanç de situació. La UIB va encarregar la gestió
d'aquestes construccions a la FUEIB mitjançant l'acord normatiu de creació de l'entitat. El dit
acord normatiu no concreta les condicions associades a l'encàrrec realitzat, ni descriu la
naturalesa del transfons de l'operació. A més, no consta que la UIB disposi de cap altre
document formalitzat per a regular la situació d'aquests actius. Per aquest motiu, l'SCIB no pot
determinar el tractament comptable que s'hauria d'aplicar a aquesta operació.
8. La UIB no ha facilitat a l’SCIB tota la documentació sol·licitada per poder dur a terme la
revisió completa de la despesa de personal registrada en el capítol 6 del pressupost de 2019,
per un import de 8.749 milers d’euros, i per verificar-ne l'adequació al que disposa l’article 47
del Decret 75/2004 relatiu a les inversions de caràcter immaterial. Per aquest motiu, a partir de
la documentació aportada per la UIB, l’SCIB no pot concloure sobre la raonabilitat d’aquesta
despesa ni sobre la seva imputació correcta al capítol 6 d’inversions reals del pressupost de
l’exercici fiscalitzat pel fet de complir els requisits per ser considerades inversions de caràcter
immaterial.1
Excepcions amb efectes pressupostaris
9. D'acord amb la liquidació del pressupost de 2018, el romanent de tresoreria incorporat ha
ascendit a 14.302 milers d'euros, que, sumats als crèdits inicials de romanents de tresoreria
pressupostats, per un import de 13.424 milers d'euros, donen un total de 27.726 milers d'euros
de romanents de 2018 aplicats a 2019, amb un excés de 1.863 milers d'euros (1.667 milers
d'euros al 2018) respecte del que es disposa en els articles 7 i 8 del capítol II del títol II de les
normes d'execució pressupostària de 2019 i en la resta de normativa aplicable a la UIB.

1

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions formulades.
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10. S'han detectat generacions de crèdit per ingressos en negatiu, per un import de 1.094
milers d'euros. D'aquests, 535 milers d'euros són rectificacions d'aplicacions pressupostàries
inicials, mentre que la resta correspon, principalment, a devolucions de subvencions per
incompliment de les obligacions contretes. Així mateix, el saldo net de les transferències de
crèdit és de 35 milers d'euros, que correspon a dues modificacions de crèdit que es financen
amb ingressos: una, amb càrrec a fons de recerca del Ministeri, i l'altra, amb romanent de
tresoreria. Atesa la naturalesa de les operacions, l'SCIB considera que aquests tipus de
modificacions de crèdit que utilitzat la UIB no són adequats.
Excepcions amb efectes pressupostaris i patrimonials
11. 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.2

B.

OPINIÓ AMB EXCEPCIONS

Segons l'opinió de l'SCIB, excepte pels possibles efectes de les limitacions de l'abast descrites
en els paràgrafs 2-8 de l'apartat «FONAMENT DE L'OPINIÓ AMB EXCEPCIONS», i tret de les
excepcions descrites en els paràgrafs 9-11 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 2019, 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 2019, 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. 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 2019 s'ha detectat
un total de 108 professors d'aquesta categoria professional contractats com a
temporals (99 i 88 professors al resum de nòmines de desembre de 2018 i 2017,
respectivament).3

2

El 12 de novembre de 2018, es va convocar, 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 del qual consta l'acta de presa de possessió de 16 de gener de 2019. Durant l’exercici 2019, i
conforme a l'Acord executiu 12987 del Consell de Direcció de la UIB, de data 15 de febrer de 2019, les tasques de l'interventor s'han centrat,
principalment, en la fiscalització prèvia de determinats expedients de contractació.
3

Malgrat l’al·legació presentada, una norma reglamentària no pot tenir prevalença sobre la norma de rang legal.
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−

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 al capítol VI, aquest percentatge se situa en un 63,5 % a
31 de desembre de 2019 (61,7 %, a 31 de desembre de 2018).

−

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 2019, el PDI laboral suposa un 56,5 % del total PDI, també
computat en equivalències a temps complet (56,4 %, a 31 de desembre de 2018).

−

La UIB remunera 2 treballadors PAS amb 155,40 euros cada un, pels serveis prestats
fora de l’horari laboral per atendre exàmens d’oposicions de l'BSALUT. Atesa la seva
naturalesa, aquestes remuneracions s'haurien de liquidar com a capítol I, i no com a
capítol VI, del pressupost corrent de despeses

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.

D.

PARÀGRAF D'ÈMFASI

L'Estudi sobre el tractament dels efectes de la COVID-19 en la informació financera i en
l'auditoria, publicat per l'Oficina Nacional d'Auditoria de la IGAE, determina la necessitat
d'incloure en la memòria dels comptes anuals una nota sobre la COVID-19, en la qual
s'analitzin els aspectes més rellevants de la pandèmia en l'activitat de l'entitat.
Els comptes anuals de la UIB corresponents a l'exercici 2019, els acompanya una addenda en
la qual la UIB descriu, com a fet posterior al tancament, l'impacte que la crisi sanitària que ha
provocat la COVID-19 pot tenir sobre l'entitat. S'indica que no és d'esperar que la Universitat es
vegi afectada, de manera significativa, per l'impacte de la COVID-19. Tot i així, s'estima que els
requeriments derivats del control de la pandèmia i per mitigar-ne els efectes han incrementat en
310 milers d'euros les despeses no previstes en el pressupost inicial de l'entitat corresponent a
l'exercici 2020. D'altra banda, s'assenyala que la disponibilitat financera de la UIB i, per tant, la
seva capacitat per fer front a la crisis econòmica derivada de la pandèmia, estan lligades a la
capacitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per atendre les transferències a la
Universitat previstes en els pressuposts generals.
Els fets que s'han exposat no afecten l'opinió i les conclusions de la Sindicatura de Comptes
respecte d'aquest Informe.

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
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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 34 de les normes d'execució del pressupost de la UIB de 2019 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 34. 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, es fixa el límit màxim de despesa de la Universitat
de les Illes Balears per a l’any 2019 en 110.243.070,84 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 amb l’equilibri i la sostenibilitat financers.»

Incidències
No consta cap informe elaborat per la UIB en relació amb el compliment de l'equilibri i la
sostenibilitat financera en el pressupost inicial consolidat.
La liquidació del pressupost de la UIB de l'exercici 2019 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. Així mateix, no consta documentació que evidenciï el
compliment o no de l'equilibri i la sostenibilitat financera en el pressupost liquidat.
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La UIB confecciona el pressupost de despeses i, amb posterioritat, fixa el límit màxim de
despesa de l'exercici per l'import total del pressupost de despeses previst. La Universitat hauria
d'aprovar el límit màxim de la despesa per a, després, elaborar el pressupost atenent-ne el
compliment.
La UIB ha incomplert el termini màxim de pagament previst en la normativa sobre morositat en
tots els mesos de l'any 2019, excepte en el de març. D'altra banda, la mateixa UIB ha comès
una errada en el càlcul del període mitjà de pagament, de manera que les dades mensuals
trameses a la CAIB i publicades en la pàgina web no són correctes.

RECOMANACIONS
Incloure en la documentació que acompanya la liquidació del pressupost una menció
expressa al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat
financera, i deixar prova d'auditoria d'aquest compliment en els informes oportuns.
Definir i aprovar el límit màxim de despesa de l'exercici abans que el Consell Social no
aprovi el pressupost de la UIB, a fi d'evitar que aquest límit derivi de l'import del
pressupost confeccionat.
Utilitzar com a referència per calcular el límit màxim de despesa de caràcter anual el
document Consejos Sociales y presupuestos universitarios: Guía básica de 2015,
resultat de la col·laboració entre la Conferència de Consells Socials de les Universitats i
la Conferència de Presidents dels OCEX, segons la qual aquest límit màxim ha de ser
coherent amb la regla de despesa nacional i amb l'equilibri pressupostari en termes SEC.
Deixar prova d'auditoria d'aquest càlcul en els informes oportuns.
Determinar les mesures necessàries en el pressupost inicial i en la seva execució per a
garantir el compliment de les regles fiscals en els termes fixats en la LOEPSF,
concretament pel que fa a l'estabilitat pressupostària (capacitat financera i límit de
despesa) i la sostenibilitat financera (control de l'endeutament i control del deute
comercial), tal com recomana el document Consejos Sociales y presupuestos
universitarios: Guía básica de 2015.

3. BALANÇ
El balanç a 31 de desembre, inclòs en els comptes anuals de la UIB, és el següent:
ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
2. Propietat industrial i intel·lectual
3. Aplicacions informàtiques
II. Immobilitzat material
1. Terrenys
2. Construccions
5. Altre immobilitzat material
6. Immobilitzat en curs i avançaments
V. Inversions financeres a llarg
termini

UIB 2019. BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2019 (MILERS D'EUROS)
2019
2018
PASSIU
78.501
81.561 A) PATRIMONI NET
810
782 I. Patrimoni aportat
323
359 1. Aportació patrimonial dinerària
487
424 II. Patrimoni generat
77.691
80.778 1. Resultats d'exercicis anteriors
8.703
8.718 2. Resultats de l'exercici
IV. Altres increments patrim. pendents
54.719
56.277 d'imput. a resultats
13.880
15.330
389
453 B) PASSIU NO CORRENT
-

- I. Provisions a llarg termini
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-

2019
2018
63.877
66.475
83.215
83.215
83.215
83.215
43.785 41.275
41.124 36.085
2.661 5.190
24.448

24.535

25.359

28.148

435

499
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ACTIU
2. Crèdits i valors representatius de
deute
B) ACTIU CORRENT
III. Deutors i altres comptes per
cobrar
1. Deutors per operacions de gestió
2. Altres comptes per cobrar
3. Administracions públiques
V. Inversions financeres a curt
termini
2. Crèdits i valors representatius de
deute
VII. Efectius i altres actius líquids
equivalents
1. Altres actius líquids equivalents
2. Tresoreria

TOTAL ACTIU (A+B)

A.

UIB 2019. BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2019 (MILERS D'EUROS)
2019
2018
PASSIU
-

2019

2018

36.808

- II. Deutes a llarg termini
2. Deutes amb entitats de crèdit
31.917 4. Altres deutes

24.924
24.924

27.650
258
27.392

20.172
18.296
1.447
429

16.027
13.637 C) PASSIU CORRENT
1.824 I. Provisions a curt termini
565 II. Deutes a curt termini

26.073
150
10.228

18.855
132
4.027

265

273

-

-

9.962

3.754

256
6.916
2.842
1.947
2.128
8.522
115.309

99
6.191
2.205
1.967
2.019
8.406
113.478

-

- 1. Obligacions i altres valors negociables

-

- 2. Deutes amb entitats de crèdit

16.635
6.714
9.922

115.309

15.890 4. Altres deutes
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i
6.900 associats a c.t.
8.990 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
113.478 TOTAL PASSIU (A+B+C)

ACTIU

a. ACTIU NO CORRENT

1. Immobilitzat material
Quant a l'evolució de l'immobilitzat material durant l'exercici fiscalitzat, ha estat la següent:
UIB 2019. EVOLUCIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL (EN MILERS D'EUROS)
SALDO A
RECLASS I
DESCRIPCIÓ
ALTES 2019
BAIXES 2019 DONACIONS
31/12/2018
AJUSTM.
Terrenys i béns naturals
22.110
24
40
Construccions
95.534
274
-1.406
352
Obres en curs
453
319
-383
Instal·lacions tècniques
2.990
33
Maquinària
3.756
247
-39
0
Utillatge
239
1
-2
Mobiliari i equips didàctics i d'investigació
43.528
498
-333
13
Equips procés d’informació
28.421
450
-151
33
Elements de transport
654
-50
0
Altre immobilitzat material
14.269
112
169
77
IMMOBILITZAT MATERIAL
211.955
1.958 2.363
215
469
Amortització acumulada (a)
-131.177
-4.620
1.254
VALOR NET COMPTABLE
80.778

SALDO A
31/12/2019
22.174
94.755
389
3.023
3.963
238
43.706
28.752
605
14.628
212.234
-134.543
77.691

El saldo final al tancament de l'exercici 2019 és inferior al de l'exercici 2018, atesa la baixa
produïda en l'epígraf «Construccions» corresponent a l'aulari i el seu annex, per un import de
1.215 milers d'euros i de 152 milers d'euros, respectivament. El motiu de la baixa d'aquestes
elements és la disponibilitat dels terrenys per a poder dur a terme la construcció del nou edifici
interdepartamental.
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Incidències
La UIB manté registrades les instal·lacions esportives i l'edifici de la residència d'estudiants en
l'epígraf «II. Immobilitzat material» del balanç de situació. La UIB va encarregar la gestió
d'aquestes construccions a la FUEIB mitjançant l'acord normatiu de creació de l'entitat. El dit
acord normatiu no concreta les condicions associades a l'encàrrec realitzat, ni descriu la
naturalesa del transfons de l'operació. A més, no consta que la UIB disposi de cap altre
document formalitzat per a regular la situació d'aquests actius. Per aquest motiu, l'SCIB no pot
determinar el tractament comptable que s'hauria d'aplicar a aquesta operació.4
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 l'IBISEC 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 323 i 805 milers
d'euros, respectivament. La UIB no té una eina alternativa per inventariar aquests elements
(art. 151 dels Estatuts de la UIB).
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 va acordar 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.
Com a resultat dels procediments de fiscalització aplicats, s'ha detectat que diversos elements
s'han amortitzat en funció de percentatges o de la vida útil diferents als que consten en la
memòria. A més, per als edificis i les construccions no consta cap informació detallada en la
memòria respecte de la vida útil o del percentatge d'amortització aplicat.
De les altes d'immobilitzat revisades, s'han detectat les incidències següents:

4

−

D'una de les adquisicions, corresponent a un equip de fotosíntesi no consta l'acta de
recepció del bé.

−

Cap de les adquisicions 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

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions formulades.

23

Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019

cobrament corresponents, que són obligatoris d'acord amb la normativa aplicable
(198.4 de LCSP).
De les baixes produïdes dins l'exercici revisades, s'han posat de manifest les incidències
següents:
−

En un cas, no consta justificada adequadament la baixa de l'element.

−

Respecte d'una de les baixes, no consta justificat el motiu de la donació de l'element.

−

Tres de les baixes revisades formen part de la tramitació d'una baixa global de l'aulari i
de tots els elements que hi havia en l'interior, a causa de la seva demolició. No obstant
això, en el document de baixa no consta el detall dels elements que es donen de baixa,
que permeti identificar-los de forma individual en l'inventari. Tot i així, s'ha constatat que
l'import total de la baixa que figura en la comptabilitat es correspon amb el que consta
en l'inventari.

a. ACTIU CORRENT

1. Deutors i altres comptes per cobrar
Els deutors i altres comptes per cobrar tenen el desglossament següent:
UIB 2019. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR (EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
31/12/2019
31/12/2018
Deutors per operacions de gestió
18.296
13.637
Deutors per operacions de gestió ex. corrent i tancats
18.507
13.894
Deteriorament valors operacions de gestió
211
257
Altres comptes per cobrar
1.447
1.824
Deutors per ingressos meritats
1.105
1.656
Pagaments pendents d'aplicació
317
164
Deutors per IVA repercutit
26
64
Deteriorament altres comptes per cobrar
59
Administracions públiques
429
565
TOTAL
20.172
16.027

VAR. 2019-2018
4.659
4.612
46
405
551
153
66
59
137
4.117

Al tancament de l'exercici 2019, en el balanç de la UIB figura registrat un saldo deutor, per un
import de 1.105 milers d'euros, en concepte de deutors meritats. Aquest saldo correspon a
l'import de la despesa executada de projectes subvencionats pendent de cobrament, que
coincideix amb l'import total de desviacions negatives de l'exercici corresponent a projectes de
despesa amb finançament afectat.
Els deutors pressupostaris, a 31 de desembre de 2019, presenten el desglossament següent
per antiguitat del deute:
UIB 2019. DEUTORS PRESSUPOSTARIS A 31 DE DESEMBRE CLASSIFICATS PER ANY DE RECONEIXEMENT (EN MILERS D'EUROS)
CAPITOLS
2012
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL GENERAL
3. Taxes, preus públics i alt.
261
6
4
47
342
2.605
3.266
4. Transferències corrents
4
10
30
12.201
12.245
5. Ingressos patrimonials
6
1
7
40
54
Operacions corrents
261
12
8
58
378
14.845
15.564
7. Transferències de capital
29
361
2.142
2.532
9. Passius financers
402
402
Operacions de capital
29
361
2.544
2.933
TOTAL
261
12
8
87
739
17.389
18.497
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La part d'IVA pendent de cobrament d'aquests deutors ascendeix a 26 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 2019 (18.507 milers
d'euros), cal destacar el pes del saldo deutor amb la CAIB, que representa un 75,7 % del total i
ascendeix a 13.997 milers d'euros (un 68,1 % i 10.668 milers d'euros a l'any 2018). Cal
remarcar que el saldos de la UIB amb la CAIB coincideixen, sense que hi hagi partides en
conciliació.
2. Efectius i altres actius líquids equivalents
El saldo d'aquest epígraf, a 31 de desembre de 2019, és de 16.635 milers d'euros (15.890
milers d'euros, al tancament de l'exercici 2018). D'acord amb la documentació que ha aportat la
Universitat, aquest saldo està dipositat en 19 comptes bancaris.
Del total de 77 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:
−

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
En la resposta de l'entitat financera BANKIA figuren tres persones que no consten en la llista
d'habilitats pagadors, proporcionada per la mateixa UIB, autoritzats per operar amb els comptes
bancaris durant l'exercici fiscalitzat:5

5

−

de la primera de les tres persones no consta l'escrit al banc mitjançant el qual se'n
comunica la substitució per una nova persona autoritzada;

−

respecte de la segona persona, si bé consta l'escrit al banc pel qual se'n comunica la
baixa de l'autorització, aquest no ha dut a terme l'actualització de la dita informació, i

−

quant a la tercera persona, no consta l'escrit al banc pel qual se'n comunica la baixa
com a persona autoritzada.

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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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 435 milers d'euros
(499 milers d'euros al 2018).
El saldo final de la provisió per a riscs i despeses, a 31 de desembre de 2019, l'integren,
principalment, els conceptes següents:
−

49 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 (taxa per llicència urbanística)
d'edificis de la Universitat que no es troben al corrent del pagament.
Cal destacar que, conforme al que disposa l'article 80 de la LOU i d'acord amb la
interpretació del Tribunal Suprem en la Sentència núm. 1170/2020, de 17 de desembre,
les universitats estan exemptes de tributar per l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICIO). A més, es tracta d'una exempció ex lege, és a dir, no
pregada.

−

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

−

153 milers d'euros, pels imports per tornar per la paga extra de desembre de 2012 als
treballadors de la UIB.

2. Deutes amb entitats de crèdit
Al tancament de l'exercici 2019, no figura cap import registrat en l'epígraf de deutes amb
entitats de crèdit a llarg termini.
El saldo dels deutes amb entitats de crèdit a llarg termini que, en 2018, figurava per un import
de 258 milers d'euros, s'ha classificat en el curt termini durant l'exercici fiscalitzat, atès que
correspon a la darrera anualitat d'un préstec bancari amb venciment el 16 de març de 2020. Al
tancament de l'exercici 2019, aquest import consta registrat en l'epígraf «Obligacions i altres
valors negociables» del passiu corrent del balanç de la UIB.
3. Altres deutes a llarg termini
Durant l'exercici 2019, el moviment d'aquest epígraf ha estat el següent:
UIB 2019. MOVIMENT D'ALTRES DEUTES A LLARG TERMINI (EN MILERS D'EUROS)
RECLASS. A CURT
CONCEPTE
31/12/2018
ALTES
REGULARITZACIONS
TERMINI
Préstecs de l'Estat i de la CAIB
10.473
502
538
Bestretes reemborsables FEDER o FSE
13.092
926
37
Deutes transformables en subvencions
3.827
3.395
TOTAL
27.392
1.428
3.933
37
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31/12/2019
10.437
14.055
432
24.924
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• Préstecs de l'Estat i de la CAIB
Al tancament de l'exercici 2019, la UIB manté diferents préstecs vius amb l'Estat i la CAIB, per
un import total pendent d'amortitzar de 10.976 milers d'euros (10.437 milers d'euros a llarg
termini i 538 milers euros a curt termini). Els préstecs amb l'Estat financen diferents projectes
d'infraestructures i equipaments cientificotècnics, per un import pendent d'amortitzar de 4.076
milers d'euros. D'altra banda, l'únic préstec amb la CAIB finança la construcció i l'equipament
de l'edifici interdepartamental de Ciències de la Salut, per un import de 6.900 milers d'euros.
Durant l'exercici 2019, la UIB ha reconegut obligacions per a finançar el projecte de construcció
i equipament, per un import de 186 milers d'euros. A 31 de desembre de 2019, l'obra està
pendent de licitar.
Aquests imports s'ha classificat atenent-ne el venciment, i el tipus d'interès de les operacions
oscil·la entre el 0'5 % i l'1,2 %. No obstant això, els préstecs que va concedir el Ministeri de
Ciència i Innovació en 2018 i 2019, per un import total de 1.251 milers d'euros, són a tipus
d'interès zero, i la UIB els ha valorat per l'import rebut, atès que l'efecte de la no-actualització,
globalment considerat, és poc significatiu en el comptes anuals de la Universitat d'aquests
exercicis.
• Bestretes reemborsables FEDER o FSE
Des de l’exercici de 2008, el Ministeri de Ciència i Innovació i el Ministeri d'Economia i
Competitivitat han concedit diverses ajudes per al finançament de projectes d’investigació,
principalment, científics i tècnics i d’equipament. Aquestes ajudes tenen la consideració de
bestretes reemborsables cofinançades pel FEDER o FSE (capítol 9 del pressupost d’ingressos)
i actuen com un crèdit pont.
Segons 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 al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (BOE núm. 274, de
14 de novembre de 2011), i d'acord amb les condicions establertes en les convocatòries de les
ajudes, aquestes bestretes s’han de comptabilitzar com un passiu financer fins al moment en
què el Ministeri informi la Universitat que s’han rebut els fons europeus i, per tant, s’autoritzi
que aquests imports passin a ésser considerats com un ingrés per transferències de capital
(capítol 7 del pressupost d’ingressos), cosa que permetrà formalitzar la cancel·lació del deute
mitjançant el pagament corresponent en el capítol 9 del pressupost de despeses.
Al tancament de l'exercici 2019, l'import total de les bestretes reemborsables ascendeix a
14.055 milers d'euros. Atès que la Universitat desconeix la data en què finalitzarà la revisió de
la justificació d'aquests projectes d'investigació i, per tant, el moment en què es percebran els
fons FEDER o FSE, s'ha seguit el criteri de classificar tot el deute relatiu a aquestes bestretes
en el llarg termini.
Els instruments de concessió d'aquestes ajudes no determina cap tipus d'interès pel seu
finançament. Així, la UIB registra aquest passiu financer pel valor de l'import rebut, atès que
l'efecte de la no-actualització, globalment considerat, és poc significatiu en els comptes anuals
de la Universitat.
A 31 de desembre de 2019, la Universitat no ha rebut cap notificació per poder comptabilitzar
aquestes bestretes reemborsables com a subvencions de capital.
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• Deutes transformables en subvencions
A 31 de desembre de 2019, l'import total dels deutes transformables en subvencions és de
9.800 milers d'euros (432 milers d'euros, a llarg termini i 9.368 milers d'euros, a curt termini).
Aquest saldo correspon a la part de les subvencions atorgades per diferents organismes
finançadors que, al tancament de l'exercici, tenen caràcter de reintegrables. Generalment,
aquestes subvencions són font de projectes amb finançament afectat que, al tancament de
2019, es troben en curs.

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.
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 o FSE per a
projectes d’investigació, principalment, projectes científics i tècnics i d’equipament, per un
import total de 14.055 milers d'euros. La Universitat manté registrat aquest deute en el llarg
termini, atès que desconeix la data en què finalitzarà la revisió de la justificació d'aquests
projectes i, per tant, el moment en què es rebran les ajudes europees. 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 al Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (BOE núm. 274, de 14 de novembre de 2011),
estableix que els terminis d'amortització de les bestretes reemborsables s'han d'establir, entre
altres criteris, en funció de les dates estimades per als lliuraments de l'Unió Europea dels
corresponents reemborsaments. En conseqüència, la UIB hauria de classificar aquest deute en
funció de les dates estimades de lliurament de les bestretes per a cada un dels instruments de
concessió de les ajudes. 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 que ha obtingut l'SCIB,
almenys un total de 5.684 milers hauria de figurar com a exigibles a curt termini en el balanç de
situació. Així mateix, amb la informació facilitada per la UIB i dels procediments d'auditoria duts
a terme, l'SCIB desconeix si una part dels 14.055 milers d'euros s'hauria de classificar en
l'epígraf «Patrimoni net» del balanç.
En l'apartat «4. Altres deutes» de l'epígraf «II. Deutes a llarg termini» del passiu no corrent i en
l'apartat «4. Altres deutes» de l'epígraf «II. Deutes a curt termini» del passiu corrent, s'han
registrat deutes transformables en subvencions a llarg i a curt termini, per un import total de
9.800 milers d'euros. Els imports a curt i a llarg termini no consten desglossats per projecte o
subvenció, 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.
D'acord amb la informació que ha tramès a l'SCIB l'assessor jurídic de la UIB, el risc per
sentències i litigis iniciats abans de 31 de desembre 2019 és per un import estimat d'almenys
100 milers d'euros, que no estan coberts per cap provisió.
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b. PASSIU CORRENT

1. Provisions a curt termini
En aquest epígraf del passiu no corrent del balanç es registra una provisió per l'estimació dels
requeriments de devolució futurs d'entitats finançadores corresponents 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 entitats de crèdit i altres deutes per les
operacions descrites en l'apartat DEUTES A LLARG TERMINI que tenen venciment al 2019.
3. Creditors i altres comptes per pagar
La composició de l'import de creditors i altres comptes per pagar correspon als conceptes
següents:
UIB 2019. CREDITORS I ALTRES COMPTES PER PAGAR (EN MILERS D’EUROS)
CONCEPTE
31/12/2019
31/12/2018
Creditors per operacions de gestió
2.842
2.205
Creditors per IVA suportat
41
81
Periodificació de pagues extraordinàries
559
530
Assegurança escolar i mèdica
23
55
Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost
1.226
1.290
Cobraments pendents d'aplicació
88
12
Altres comptes per pagar
1.947
1.967
Administracions públiques
2.128
2.019
TOTAL CREDITORS I ALTRES COMPTES PER PAGAR
6.916
6.191

VAR 19-18
637
-40
29
-32
-64
76
-20
109
725

Cal assenyalar que el 100 % dels creditors per operacions de gestió són de l'exercici 2019.
4. Ajusts per periodificació
El saldo del passiu del balanç correspon a la periodificació dels ingressos per matrícula del curs
2019-2020 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 2019. AJUSTS PER PERIODIFICACIÓ (EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
Periodificació matrícula curs 2019-2018
Beques i família nombrosa
TOTAL

IMPORTS
7.140
1.382
8.522

Incidències
A 31 de desembre de 2019, en el balanç figura feta una provisió per un import de 1.289 milers
d'euros per despeses pendents d'imputar al pressupost (1.351 milers d'euros en 2018). De la
circularització de creditors i de la revisió de les factures rebudes en 2020 corresponents a
l'exercici 2019 i anteriors, s'ha constatat que resten factures pendents de comptabilitzar, per un
import aproximat de 99 milers d'euros, en concepte d'energia elèctrica, telefonia, aigua i
subministraments diversos. D'altra banda, en virtut de l'article 19 de les normes d'execució del
pressupost de 2019, de les factures que ha conformat la Comissió Econòmica del Consell de
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Govern s'ha constatat que n'hi ha amb data de 2019 i anteriors, per un import total de 131
milers d'euros, que s'han rebut amb posterioritat al mes de març de 2020, i de les quals tampoc
consten fetes les provisions 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 2019 estan
infravalorats en un total de 250 milers d'euros.
5. Avals concedits
Al tancament de l'exercici 2019, l'únic aval viu és el que es troba vinculat al préstec del
programa Innocampus del MICIIN, per un import de 2.790 milers d'euros, concedit el 2 de
febrer de 2010 per un import de 5.580 milers d'euros.

RECOMANACIONS
Analitzar la situació dels actius relatius a la residència d'estudiants i a les instal·lacions
esportives que gestiona la FUEIB, i formalitzar un acord entre la UIB i aquesta entitat
dependent a fi de clarificar el règim que els és aplicable.
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.

4. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
El compte del resultat econòmic patrimonial de l'exercici 2019 és el següent:
UIB 2019. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL (EN MILERS D'EUROS)
2019
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
3. Vendes netes i prestacions de serveis
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
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)
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-

13.476
13.476
85.283
84.301
11.086
73.215
981
2
1.196
1.196
99.956
81.091
69.590
11.501
679
15.309
15.244
65
4.765
101.845
1.888

2018

-

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

DIFERÈNCIA
-

-

397
397
5.910
6.034
1.386
7.420
124
2
170
170
2
5.343
3.590
2.911
679
459
569
757
188
77
2.486
2.857

% DIFERÈNCIA
-2,9%
-2,9%
7,4%
7,7%
-11,1%
11,3%
-12,4%
-12,4%
5,6%
4,6%
4,4%
6,3%
-40,3%
-3,6%
-4,7%
-1,6%
2,5%
-60,2%
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UIB 2019. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL (EN MILERS D'EUROS)
2019
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no
financer i actius en estat de venda
a) Deteriorament de valor
b) Baixes i alienacions
14 Altres partides no ordinàries
a) Ingressos
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
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)

-

752
752
3
3
2.637
3
3
3
133
133
105
105
25
2.661

-

-

-

2018
-

-

57
57
58
58
4.861
3
3
3
166
166
165
165
329
5.190

DIFERÈNCIA
-

% DIFERÈNCIA

695
695
62
3
58
2.224
1
1
1
32
33
271
271
303
2.529

1.220,4%
1.220,4%
-45,8%
22,6%
-19,1%
-19,6%
-163,7%
-163,7%
-92,5%
-48,7%

L'evolució en els darrers quatre anys del resultat econòmic patrimonial és la següent:
UIB 2019. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL (EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
2016
2017
ESTALVI (DESESTALVI) DE L'EXERCICI
-5.264
-3.297

2018
-5.190

2019
-2.661

Gràficament, queda representada de la manera següent:
UIB 2019. RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
(EN MILERS D'EUROS)
1000
0
-1000
-2000
-3000

-2.661

-3.297
-4000
-5000

-5.264

-5.190

-6000
2016

2017

2018

2019

En la memòria dels comptes anuals de la UIB corresponents a l'exercici 2019 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:
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UIB 2019. 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 a 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 factures amb provisió feta exercici anterior amb imputació a despeses del compte econòmic patrimonial
- Dotació factures a despeses no imputades al pressupost de l'exercici referides a despesa
- Diferència per periodificació interessos meritats no vençuts entre exercici anterior i actual
- Periodificació ingressos per matrícules final exercici
- Menors ingressos en compte econòmic patrimonial imputats al pressupost de l'exercici (transferències capital)
- Menors ingressos en compte econòmic patrimonial imputats al pressupost de l'exercici (transferències corrents)
+ Majors ingressos en compte econòmic patrimonial per subvencions
+ Ingressos per l'amortització dels béns subvencionats
+ Ingressos bestretes UIB (compte 441#)
- Eliminació ingressos automàtics en subvencions
- Eliminació altres ingressos (assentaments manuals del compte 777#)
- Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat i regularitzacions
- Traspàs d'elements d'immobilitzat que són despesa
+ Variació provisions de tràfic i devolució d'ingressos
- Variació altres provisions a curt termini
+ Prorrata IVA
+ Pèrdues procedents de l'immobilitzat
+ Pèrdues per despeses retirades de subvencions rebudes
RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI

2019

-

-

2.981
326
2.216
796
1.420
530
559
1.210
1.076
72
586
7.631
5.012
10.131
981
962
263
468
4.765
235
105
150
85
753
6
2.661

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 i 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 2019, és de 63.877 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 2019. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (EN MILERS D'EUROS)
III. AJUSTS PER
IV. ALTRES
I. PATRIMONI II. PATRIMONI
CANVI DE
INCREMENTS
TOTALS
APORTAT
GENERAT
VALOR
PATRIMONIALS
A. PATRIMONI NET A FINAL DE L'EXERCICI 2018
83.215
41.275
24.535
66.475
B. AJUTS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I
151
151
CORRECCIONS D'ERRORS
C. PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI
83.215
-41.124
24.535
66.626
2019 (A+B)
D. VARIACIONS DEL PATRIMINI NET EXERCICI 2019
- 2.661
87 2.749
1. Ingressos i despeses a l'exercici
2.661
- 2.661
2. Operacions amb les entitats propietàries
3. Altres variacions del patrimoni net
87 87
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)
83.215
-43.785
24.448
63.877
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UIB 2019. 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)

2019
-2.661

2018
-5.194

896

1.835

896

1.835

-983

-1.090

-983
-2.749

-1.090
-4.450

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 2019, per un import de 151 milers d'euros. Els principals moviments són els que
s'indiquen en el quadre següent:
UIB 2019. MOVIMENTS PER CANVIS DE CRITERI COMPTABLES I CORRECCIONS D'ERROS (EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
CÀRRECS
ABONAMENTS
Ingressos meritats en 2018 de matrícules, beques i famílies nombroses curs 2018/2019
470
Regularització anys anteriors desviacions finançament afectat (conciliació compte 441#)
172
Regularització anys anteriors amortització béns subvencionables
109
Aplicació provisió per a despeses retirades de subvencions rebudes
133
Pèrdues per despeses retirades de subvencions rebudes
139
Altres moviments
113
81
TOTAL
532
683
SALDO
151

En l'exercici 2019, les variacions del patrimoni net corresponen als factors següents:
−

els resultats negatius de l'exercici, per un import de 2.661 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 896 milers d'euros, i

−

la transferència al resultat de l'exercici de les subvencions rebudes que han estat
imputades prèviament al patrimoni net, per un import de 983 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 24.448 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
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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 2019, ni per determinar-ne
l'efecte sobre el resultat econòmic patrimonial de l'exercici fiscalitzat.
Durant l'exercici 2019, la UIB ha reconegut obligacions relatives al projecte de construcció i
equipament de l'Edifici Interdepartamental de Ciències de la Salut, per un import de 186 milers
d'euros, que s'ha finançat amb un préstec concedit per la CAIB. Per a registrar l'operació a
efectes de la comptabilitat patrimonial, la UIB ha aplicat la norma de reconeixement i valoració
núm. 18 «Transferències i subvencions» del Pla general de comptabilitat pública i, en
conseqüència, ha reconegut un ingrés de 186 milers d'euros en el compte del resultat econòmic
patrimonial de 2019. Atès que aquest projecte s'ha finançat mitjançant un préstec, no li és
aplicable la dita norma de valoració i, per tant, no s'hauria d'haver registrat l'ingrés de 186
milers d'euros.
La UIB finança projectes mitjançant ajudes rebudes del Ministeri de Ciència i Innovació i del
Ministeri d'Economia i Competitivitat, en la modalitat de subvenció i en la modalitat de bestreta
reemborsable. En molts de projectes, el finançament resultant és una combinació de les dues
modalitats, principalment, en un 50 % a càrrec de cada una. A fi d'imputar a resultats les
aportacions d'aquestes ajudes, la UIB ha aplicat la norma de reconeixement i valoració núm. 18
«Transferències i subvencions» del Pla general de comptabilitat pública, i ha estimat, durant
l'execució dels projectes, que les ajudes rebudes dels ministeris representen un 50 % en la
modalitat de subvenció i un 50 %, en la modalitat de bestreta reemborsable. No obstant això,
l'SCIB ha constatat que les ajudes concedides pel Ministeri d'Economia, Indústria i
Competitivitat a projectes d'I+D+i corresponents al Programa Estatal d'Investigació,
Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Sociedad, relatives a les
convocatòries per a l'any 2015 i 2016, per un import de 277 milers d'euros en la modalitat de
subvenció i per un import de 150 milers d'euros en la modalitat de bestreta reemborsable,
representen el 65 % i el 35 %, respectivament.6
L'apartat 2.b de la norma de reconeixement i valoració núm. 18 del Pla general de comptabilitat
pública de 2010 estableix que les subvencions i les transferències rebudes s'han de reconèixer
com a ingrés, entre d'altres, quan s'hagin complert les condicions associades al seu gaudiment
i no hi hagi dubtes raonables sobre la seva percepció. Quan el compliment de les condicions
associades al seu gaudiment s'estenguin a diversos exercicis, es presumeix el compliment, un
cop adquirit l'actiu o realitzada la despesa, si en el moment de l'elaboració dels comptes anuals
de cada un dels exercicis que afecti, es compleix i no hi ha dubtes raonables sobre el
compliment de les condicions que afecten els exercicis posteriors. De l'execució dels nostres
procediments es pot destacar, en relació amb els criteris de reconeixement d'ingressos per
subvencions i transferències rebudes, que la UIB imputa els ingressos de l'exercici en funció de
la meritació de les despeses corrents que es financin. No consta, al tancament de l'exercici
fiscalitzat, respecte de cap dels nombrosos projectes finançats amb subvencions i
transferències, prova que les condicions associades al seu gaudiment es compleixen ni que no
hi hagi dubtes raonables sobre el compliment de les condicions en els exercicis posteriors.
En l'apartat B «Ajusts per canvis de criteris comptables i correccions d'errors» de l'estat total de
canvis en el patrimoni net de 2019, la UIB ha registrat ajustos, per un saldo de 151 milers
d'euros, que afecten el patrimoni net inicial de l'exercici 2018. No obstant això, els saldos
inicials de 2018 que figuren en l'epígraf de «Patrimoni net» del balanç de 2019 no reflecteixen
6

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions formulades.
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aquest ajustos. Així mateix, en els punts 2 i 3 de la nota 3 «Comparació de la informació i
informació sobre canvis» de la memòria del comptes anuals de 2019, la UIB no explica les
adaptacions dels imports de l'exercici precedent que figuren en l'estat total de canvis en el
patrimoni net.
El resultat econòmic patrimonial de 2018 que figura en l'estat d'ingressos i despeses
reconeguts mostra un resultat de 4 milers d'euros de més respecte del que figura en el compte
de resultat econòmic patrimonial i en l'epígraf «Patrimoni net» del balanç.

RECOMANACIONS
Imputar els ingressos dels projectes de despesa amb finançament afectat segons la seva
naturalesa i d'acord amb els criteris de registre i valoració del Pla general de
comptabilitat pública.

6. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
L'estat de fluxos d'efectiu de l'exercici 2019 és el següent:
UIB 2019. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (EN MILERS D'EUROS)
2019
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
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 rec. 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:
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-

2018

99.055
83.363
15.529
3
160
96.464
80.334
1.511
14.413
206
2.590

91.990
75.894
15.937
3
157
94.415
77.345
1.107
15.788
175
- 2.425

2.247
2.247
2.247

2.665
2.665
2.665

1.018

-

9.783
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UIB 2019. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (EN MILERS D'EUROS)
2019
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 CLASSIFICACIÓ
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

2018

1.018
796
796
222

9.783
793
793
8.990

31.408
31.227
181
-

30.455
30.517
61
-

746
15.890
16.635

3.839
12.051
15.890

Incidències
En l'epígraf «IV. Fluxos d'efectiu pendent de classificació» consta l'import acumulat del volum
d'operacions que s'han registrat en els comptes al llarg del temps, i no el saldo final al
tancament de l'exercici corresponent. D'acord amb les normes d'elaboració dels comptes
anuals incloses en la tercera part del Pla general de comptabilitat pública, l'estat de fluxos
d'efectiu ha d'informar sobre l'origen i la destinació dels moviments en les partides, així com
sobre la variació neta produïda en l'exercici. Així, en l'epígraf «IV. Fluxos d'efectiu pendent de
classificació» han de figurar els cobraments i els pagaments dels quals es desconeix l'origen en
el moment d'elaborar l'estat de fluxos d'efectiu, i no el volum del total d'operacions que s'hi ha
registrat durant els exercicis.

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 2019, el va aprovar el
Consell de Govern dia 19 de desembre 2018 (FOU núm. 474, de 28 de desembre de 2018). El
mateix dia, 19 de desembre de 2018, 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
110.243 milers d'euros, superior en un 7,5 % al de l'any anterior. Està finançat amb unes
previsions d'ingressos de 96.999 milers d'euros i amb la incorporació de romanents de
tresoreria, per un import de 13.424 milers d'euros.
El pressupost inicial i l'escenari pressupostari són els següents:
INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes i altres ingressos

UIB 2019. PRESSUPOST INICIAL (EN MILERS D'EUROS)
2019
IMPORT
15.244
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2018
IMPORT

%
13,83%

15.994
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INGRESSOS
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
Operacions corrents
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions de capital
TOTAL INGRESSOS

UIB 2019. PRESSUPOST INICIAL (EN MILERS D'EUROS)
2019
IMPORT
73.707
181
89.132
7.687
13.424
21.111
110.243

2018
IMPORT

%
66,86%
0,16%
80,85%
6,97%
12,18%
19,15%
100,00%

65.252
191
81.437
6.534
7.711
6.900
21.144
102.582

66,62%
10,81%
0,19%
0,65%
0,10%
78,37%
20,54%
0,29%
0,80%
21,63%
100,00%

67.211
11.716
205
933
101
80.166
21.206
319
891
22.415
102.582

DESPESES
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
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions de capital
TOTAL DESPESES

73.445
11.921
207
715
110
86.399
22.649
319
876
23.844
110.243

L'escenari pressupostari de l'exercici fiscalitzat es presenta a continuació:
UIB 2019. ESCENARI PRESSUPOSTARI (EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
INGRESSOS (1)
Operacions corrents (capítols 1-5)
89.132
Operacions de capital (capítols 6-7)
7.687
Operacions amb actius financers (capítol 8)
13.424
Operacions amb passius financers (capítol 9)
TOTAL PRESSUPOST
110.243

DESPESES (2)
86.399
22.968
876
110.243

(1) - (2)
2.733
-15.281
13.424
-876
-

En el mateix acte d'aprovació del pressupost de l'any 2019, tant el Consell de Govern com el
Consell Social de la UIB s'assabenten de l'estat de consolidació del pressupost propi de la UIB,
de la FUEIB i de l'AQUIB, per un import de 117.234 milers d'euros. El pressupost consolidat
inicial per a l'exercici fiscalitzat presenta el detall següent:
UIB 2019. PRESSUPOST CONSOLIDAT (EN MILERS D'EUROS)
IMPORT
Pressupost propi UIB
Entitats dependents:
- Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB)
- Consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)
PRESSUPOST AGREGATS
Ajustaments consolidació
PRESSUPOST CONSOLIDAT

110.243
7.335
242
117.820
-586
117.234

De forma resumida, es presenta a continuació la informació que consta en el quadre
F.23.1.1.A.1 «Modificacions de crèdit» de la memòria dels comptes anuals de la UIB
corresponents a l'exercici 2019:
UIB 2019. MODIFICACIONS DE CRÈDIT (EN MILERS D'EUROS)
TIPUS DE MODIFICACIONS DE CRÈDITS
+ Incorporacions de romanent de crèdit positives
- Incorporacions de romanent crèdit negatives
= Saldo net per incorporacions de romanent de crèdit
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UIB 2019. MODIFICACIONS DE CRÈDIT (EN MILERS D'EUROS)
TIPUS DE MODIFICACIONS DE CRÈDITS

IMPORT

+ Transferències de crèdit positives
- Transferències de crèdit negatives
= Saldo net de transferències de crèdit
+ Crèdits generats per ingressos positius
- Crèdits generats per ingressos negatius
= Saldo net de crèdits generats per ingressos
TOTAL MODIFICACIONS NETES

1.575
-1.540
35
9.192
-1.094
8.097
22.434

La Universitat incorpora romanent de crèdit, per un import total de 19.687 milers d'euros,
finançat mitjançant la incorporació de romanent de tresoreria (14.301 milers d'euros) i la baixa
d'altres crèdits d'operacions no financeres (5.386 milers d'euros). Quant al saldo net de les
transferències de crèdit, per un import de 35 milers d'euros, correspon a dues modificacions de
crèdit que es financen amb ingressos, una amb càrrec a fons de recerca del Ministeri, i l'altra
amb romanent de tresoreria. Finalment, cal assenyalar que les generacions de crèdits per
ingressos en negatiu (1.094 milers d'euros) estan formades per expedients de rectificacions
d'aplicacions pressupostàries inicials (535 milers d'euros) i la resta (559 milers d'euros),
principalment, per devolucions de subvencions per incompliment de les obligacions contretes.
La informació detallada de les modificacions de crèdit que la UIB ha facilitat a l'SCIB coincideix
amb la que figura en la memòria dels comptes anuals de l'any 2019. S'ha constatat que la UIB
ha tramitat 681 expedients de modificació de crèdit, per un import net total de 22.434 milers
d'euros, cosa que suposa un increment del pressupost inicialment aprovat del 20,4 % (23,9 % a
l'any 2018) i situa els crèdits definitius en 132.677 milers d'euros.
UIB 2019. MODIFICACIONS NETES DE CRÈDIT (EN MILERS D'EUROS)
EXERCICI 2019
EXERCICI 2018
TIPUS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT
NOMBRE
NOMBRE
IMPORT
%
IMPORT
MODIFICACIONS
MODIFIFICACIONS
- Incorporacions de romanent de crèdit
93
14.301 63,7%
101
14.694
- Transferències de crèdit
220
35
0,2%
212
- Transferències de crèdit positives
220
1.575
212
1.542
- Transferències de crèdit negatives
218
-1.540
212
-1.543
- Crèdits generats per ingressos
368
8.098 36,1%
421
9.834
TOTAL DE MODIFICACIONS NETES
681
22.434 100,0%
734
24.528

%
59,9%
0,0%
40,1%
100,0%

A més, cal assenyalar que, durant l'exercici 2019, la UIB ha tramitat un total de 456 expedients
(449 expedients de transferències de crèdit, per un import de 8.329 milers d'euros, i 7
expedients per incorporació de romanent, per un import de 8.039 milers d'euros), que només
afecten redistribucions entre codis de la classificació pressupostària analítica, però que no
impliquen modificacions de crèdit entre aplicacions de l'estat d'ingressos o de despeses del
pressupost de l'exercici. És per això que la UIB no n'informa en l'estat de liquidació del
pressupost dels comptes anuals de 2019. No obstant això, per aquests tipus de modificacions
entre codis s'exigeixen els mateixos requisits que per a les modificacions de crèdit ordinàries.
Les normes d'execució del pressupost de la UIB per a l'exercici 2020 la UIB introdueixen canvis
en la regulació d'aquest tipus de modificacions, que anomenen «traspassos de crèdit», i que no
tenen la consideració de modificacions pressupostàries, per la qual cosa no resten subjectes a
les limitacions que, per a aquestes, estableixen les normes d’execució del pressupost.
El crèdits inicials, per capítols de despesa, les seves modificacions i els crèdits definitius es
detallen en el quadre següent:
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UIB 2019. MODIFICACIONS NETES DE CRÈDIT PER CAPÍTOLS DE DESPESA
(EN MILERS D'EUROS)
MODIFICACIONS
MODIF./ CRÈDITS
CAPÍTOLS DE DESPESA
CRÈDITS INICIALS
NETES
INCIIALS
1. Despeses de personal
73.445
946
-1,3%
2. Despeses béns corrents i serveis
11.921
1.194
10,0%
3. Despeses financeres
207
14
6,8%
4. Transferències corrents
715
1.523
213,0%
5. Fons de contingència
110
0,0%
Total d’operacions corrents
86.399
1.785
2,1%
6. Inversions reals
22.649
20.631
91,1%
7. Transferències de capital
319
19
6,0%
Total d’operacions de capital
22.968
20.650
89,9%
Total d’operacions no financeres
86.399
22.435
26,0%
8. Actius financers
9. Passius financers
876
Total d’operacions financeres
876
TOTAL
110.243
22.434
20,4%

CRÈDITS
DEFINITIUS
72.499
13.115
221
2.238
110
88.184
43.280
338
43.618
108.834
876
876
132.677

Durant l'exercici 2019, 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.
El total dels romanents de tresoreria incorporats (14.301 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, dues 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 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. El total
d'expedients que, durant l'exercici 2019, s'han tramitat per aquesta via és de 145
expedientes, per un import total de 3.312 milers d'euros (228 expedients en 2018, per
un import total de 4.943 milers d'euros).
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 2019. FINANÇAMENT DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (EN MILERS D'EUROS)
INCORPORACIONS DE
CRÈDITS GENERATS PER
RECURSOS
ROMANENT
INGRESSOS
Per aportacions públiques:
- Del sector estatal
2.346
- Del sector autonòmic
1.889
- De les corporacions locals
136
- De la Unió Europea
469
- Total d'aportacions públiques
4.840
- Aportacions privades
680
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UIB 2019. FINANÇAMENT DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (EN MILERS D'EUROS)
INCORPORACIONS DE
CRÈDITS GENERATS PER
RECURSOS
TOTAL
ROMANENT
INGRESSOS
- Per recursos propis
1.193
- Endeutament
1.420
TOTAL PER RECURSOS
8.133
ROMANENTS DE TRESORERIA
14.301
TOTAL
14.301
8.133(*)
(*) Aquest import inclou el saldo net de les modificacions per transferències de crèdit, per un import de 35 milers d'euros, que correspon a dues
modificacions que es financen amb ingressos, una amb càrrec a fons de recerca del Ministeri i l'altra amb romanent de tresoreria.

1.193
1.420
8.133
14.301
22.434

A efectes d'aquesta fiscalització, s'han revisat deu expedients de modificacions de crèdit.
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 del Consell de Govern l'òrgan que ha d'intervenir en la modificació del
pressupost, a iniciativa de la gerent.

Incidències
L'estat de romanent de tresoreria de l'exercici 2018 inclòs en el compte anual de l'exercici
anterior presentava el desglossament següent:
UIB 2019. ROMANENT TRESORERIA A 31/12/2018 (EN MILERS D'EUROS)
Total romanent de tresoreria
26.119
Excés finançament afectat
17.105
Saldos de cobrament dubtós
256
Romanent de tresoreria no afectat
8.758

Així, el romanent disponible per incorporar al pressupost de 2019, ja fos mitjançant el
pressupost inicial o bé mitjançant incorporacions de crèdits, seria, 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 25.863 milers d'euros. D'acord amb la
liquidació del pressupost de 2019, el total incorporat ha ascendit a 14.302 milers d'euros, que
sumats als crèdits inicials de romanents de tresoreria pressupostats, per un import de 13.424
milers d'euros, donen un total de 27.726 milers d'euros de romanents de 2018 aplicats a 2019,
amb un excés de 1.863 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 2019 i en la resta de normativa
que és aplicable a la UIB.
S'han detectat expedients per generacions d'ingressos en negatiu, per un import de 1.094
milers d'euros, que corresponen a rectificacions d'aplicacions pressupostàries inicials (535
milers d'euros) i la resta (559 milers d'euros), principalment, a devolucions de subvencions per
incompliment de les obligacions contretes. L'SCIB considera que aquest tipus de modificacions
no són la figura adequada per a ajustar els crèdits disponibles.
El saldo net de les modificacions per transferències de crèdit és de 35 milers d'euros i
correspon a dues modificacions que es financen amb ingressos: una, amb càrrec a fons de
recerca del Ministeri i l'altra, amb romanent de tresoreria. L'SCIB considera que no és correcte
40

Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019

tramitar aquestes dues tipologies d'expedient mitjançant un expedient de modificació per
transferència de crèdit.
En el capítol 6 del pressupost inicial de 2019 s'inclouen crèdits, per un import de 5.024 milers
d'euros, finançats amb romanents de tresoreria, que es donen de baixa, amb posterioritat, per a
finançar diverses modificacions per incorporació de romanents, amb la finalitat de redistribuirlos entre distintes aplicacions pressupostàries. Les aplicacions dels crèdits que es donen de
baixa són les següents:
UIB 2019. APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AMB CRÈDITS INICIALS SENSE FINALITAT (EN MILERS D'EUROS)
CRÈDITS
CLASSIFICACIÓ
DESCRIPCIÓ
PRESSUPOSTARIS
ECONÒMICA
INICIALS
MODIFIC.
DEFINITIUS
(1)
(2)
(3=1+2)
62299
ROMANENTS ESPECÍFICS
160
-160
62399
INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA250
-250
ROMANENTS
62699
ROMANENTS ESPECÍFICS
40
-40
64299
CURSOS-ROMANENTS
30
-30
64499
ROMANENTS ESPECÍFICS
600
-600
64520
ROMANENTS ESPECÍFICS
2.960
-2.960
64699
ROMANENTS ESPECÍFICS
984
-984

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

L'SCIB considera que aquesta manera de procedir no és correcta. De fet, en les normes
d'execució del pressupost de l'exercici 2020, la UIB inclou les «Rectificacions de crèdit» com
una nova modalitat de modificació, que permetrà redistribuir els crèdits del pressupost inicial
finançats amb romanent de tresoreria, a fi d’ajustar el saldo inicial de les partides de despesa al
romanent de crèdit de què es disposava al tancament de l’exercici anterior.
La UIB ha dut a terme 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:
UIB 2019. PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES AMB CRÈDIT DEFINITIU NEGATIU (EN MILERS D'EUROS)
CRÈDIT
OBLIGAC.
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
MODIFICACIONS CRÈDIT FINAL
INICIAL
RECONEG.
12009
ALTRES
967
- 967
4
229
ALTRES
919
- 919
48705
VARIS
152
- 152
492
ALTRES
56
56
62296
ALTRES
150
- 150
62697
FONS BIBLIOGRÀFICS-ALTRES
69
69
64098
RECICLATGE DE CATALÀ-ALTRES
0,3
0,3
6423099 ALTRES
20
20
64298
CURSOS-ALTRES
43
43
64399
CONSELL SOCIAL-VARIS
0,5
0,5
64498
CONTRACTES I CONVENIS ARTICLE 83 LOU-ALTRES
28
28
6451599 ALTRES
24
24
6451699 ALTRES
48
48
64599
ALTRES
237
- 237
64698
ALTRES PROJECTES-ALTRES
229
- 229
64899
FORMACIÓ CONTINUADA-ALTRES
53
53
-

SALDO
-

963
919
152
56
150
69
0,3
20
43
0,5
28
24
48
237
229
53

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
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que, prèviament, hagin estat augmentades. Ara bé, tenint en compte que són partides sense
crèdit inicial, aquesta dinàmica no seria correcta.
Durant l'exercici 2019, s'han tramitat 449 transferències de crèdit, per un import conjunt de
8.329 milers d'euros, que només afecten redistribucions entre codis de classificació
pressupostària analítica, però que no modifiquen la classificació econòmica d'ingressos o de
despeses de les partides pressupostàries. L'article 5.b de les nomes d'execució del pressupost
de la UIB de 2019 indica el següent: «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». Durant l'execució del treball de camp, l'SCIB ha identificat
projectes que contenen codis de classificació pressupostària analítica que es transfereixen a
altres partides amb fons sense afectar, cosa que contravé el dit article. Aquests projectes
identificats són el núm. 100, 190, 247, 248, 349 625, 684, 1049, 1050, 1026 i 1134.
S'han tramitat 14 expedients de modificació de crèdit per incorporacions de romanents, per un
import de 1.169 milers d'euros. No obstant això, la seva finalitat ha estat generar crèdit en
l’estat de despeses del pressupost de 2019 pels drets finalistes reconeguts en 2018 per als
quals no va ser possible generar el crèdit corresponent abans del tancament de l'exercici.
Segons les normes d'execució del pressupost de 2019, s'haurien d'haver tramitat modificacions
de crèdit per generació. En aquest sentit, el número que correspon als 14 projectes identificats
són els següents: 87, 115, 192, 193, 261, 262, 318, 324, 473, 538, 618, 800, 1.128 i 1.137
Pel que fa als 10 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).

RECOMANACIONS
Identificar en la liquidació del pressupost, a nivell de partida pressupostària, la part de la
partida que té fons finalistes.
Analitzar per a cada modificació pressupostària la tipologia per utilitzar que resulti més
adient.
Gestionar les modificacions de crèdit sobre partides pressupostàries amb crèdit
disponible.
Analitzar i prendre les mesures correctores a fi que el romanent de tresoreria utilitzat en
un exercici no sigui superior al romanent de tresoreria resultant de l'exercici anterior.
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.
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B.

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

1. Execució d'ingressos
Sobre unes previsions definitives de 132.677 milers d'euros es reconeixen drets per un total de
103.281 milers d'euros, cosa que suposa un nivell d'execució del 77,8 %, inferior al de l'exercici
2018, que va ser del 81,2 %.
UIB 2019. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS (EN MILERS D'EUROS)
EXERCICI 2019
EXERCICI 2018
CAPÍTOLS
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
Operacions corrents
6. Venda d'inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital
Operacions no financeres
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres
TOTAL

PREVISIONS
DEFINITIVES
16.436
76.808
182
93.426
10.106
10.106
103.532
27.726
1.420
29.145
132.677

DRETS
RECONG.
15.469
76.272
160
91.900
9.961
9.961
101.861
1.420
1.420
103.281

%/
TOTAL
15,0%
73,8%
0,2%
89,0%
9,6%
9,6%
98,6%
0,0%
1,4%
1,4%
100,0%

GRAU
EXECUC.
94,1%
99,3%
87,8%
98,4%
98,6%
98,6%
98,4%
0,0%
100,0%
100,0%
77,8%

DRETS
RECONG.

% / TOTAL

15.933
67.900
158
83.991
9.536
9.536
93.528
9.726
9.726
103.254

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

% VAR.
19-18
-2,9%
12,3%
0,8%
9,4%
4,5%
4,5%
8,9%
-85,4%
-85,4%
0,0%

Pel que fa al grau d'execució del pressupost d'ingressos (77,8 %), 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 dona 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 98,4 %.
De la revisió dels expedients de generació de crèdit que ha efectuat l'SCIB, dels projectes de
despesa amb finançament afectat i del reconeixement d'ingressos en l'execució del pressupost,
ha observat que la UIB reconeix, de forma sistemàtica, ingressos del tipus bestreta amb la
intenció de generar crèdit, sense que l'ens finançador hagi reconegut cap obligació ni que la
UIB hagi executat les actuacions previstes en els convenis corresponents. En 2019, el total
d'ingressos comptabilitzats del tipus bestreta ha estat de 3.312 milers d'euros. Al tancament de
l'exercici 2019, s'ha constatat que el ingressos pressupostaris compleixen el criteri de registre
establert en el Pla general de comptabilitat pública, de manera que els ingressos derivats de
transferències o subvencions s'han cobrat, o bé l'ens finançador ha dictat l'acte de
reconeixement de la seva correlativa obligació.
El finançament per tipologia de recursos és el següent:
UIB 2019. FINANÇAMENT (EN MILERS D'EUROS)
TIPUS DE RECURSOS
DRETS RECONEGUTS NETS
- Aportacions del sector estatal
- Aportacions del sector autonòmic
- Aportacions de corporacions locals
- Aportacions de la Unió Europea
a) Aportacions públiques
b) Aportacions privades
I. TOTAL RECURSOS PERCEBUTS
a) Taxes i preus públics
b) Prestacions de serveis i venda de béns
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%
4.972
78.636
151
60
83.819
2.423
86.241
14.062
1.407

4,8%
76,1%
0,1%
0,1%
81,2%
2,3%
83,5 %
13,6%
1,4%
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UIB 2019. FINANÇAMENT (EN MILERS D'EUROS)
TIPUS DE RECURSOS
DRETS RECONEGUTS NETS
c) Ingressos patrimonials
d) D’inversions reals
e) Altres ingressos
II. TOTAL RECURSOS PROPIS
III. ENDEUTAMENT
TOTAL

%
155
0
-4
15.620
1.420
103.281

0,2%
0,0%
0,0%
15,1%
1,4%
100,0%

En 2019, la conciliació dels drets que la UIB reconeix envers la CAIB i les obligacions que
aquesta reconeix envers la UIB es mostra en el quadre següent:
UIB 2019. CONCILIACIÓ DELS DRETS RECONEGUTS PER LA UIB AMB LES OBLIGACIONS RECONEGUDES PER LA CAIB
(EN MILERS D'EUROS)
OBLIGACIONS RECONEGUDES 2019 S/ CAIB
+ Drets reconeguts per la UIB sense reconeixement de l'obligació a la CAIB:
Modificació conveni Conselleria de Salut per a la implantació dels estudis de Grau de Medicina
175
Reintegrament de part d'una subvenció concedida per dur a terme actuacions en matèria de formació, recerca i transferència de
coneixement en l'àmbit del benestar social per al curs 2017-2018
-59
Altres
89
-Obligacions reconegudes per la CAIB sense reconeixement del dret per la UIB:
Finançament obres edifici Jovellanos
-1.118
Contractació i incorporació personal investigador
-200
Conveni complementari obres construcció edifici Dret
-54
Ajuts per a formació personal
-46
Altres aportacions
-113
DRETS RECONEGUTS 2019 S/UIB

79.962
204

-1.530

78.636

S'ha constatat que la UIB no registra l'import corresponent al finançament de les obres de
l'edifici Jovellanos (1.118 milers d'euros) que la CAIB reconeix, atès que la UIB va cedir, sense
recurs, els drets de cobraments de la CAIB. Així mateix, cal destacar que la UIB no rep
aquestes aportacions.

Incidències
En l'aplicació pressupostària d'ingressos 31099 «Família nombrosa» del capítol 3 «Taxes,
preus públics i altres ingressos» s'ha registrat la compensació percebuda del Ministeri
d'Educació, Cultura i Esports per la reducció o l'exempció dels preus públics per serveis
acadèmics als alumnes de família nombrosa de tres fills. Per tercer any consecutiu, es
comptabilitzen com a drets reconeguts les estimacions que fa la UIB de l'import que
previsiblement rebrà del dit Ministeri. Així, a la data de realització de l'Informe, resten pendents
de cobrament 393 milers d'euros corresponents a l'exercici 2019. Aquesta manera de procedir,
en base a estimacions, no compleix els criteris per a reconèixer els ingressos pressupostaris.
2. Execució de despeses
Sobre unes previsions definitives de 132.677 milers d'euros, s'han reconegut obligacions per un
total de 100.299 milers d'euros, la qual cosa representa un nivell d'execució del 75,6 %, similar
al de l'exercici 2018 que va ser del 76,9 %. En termes absoluts, la despesa executada
s'incrementa respecte a l'any anterior en 2.605 milers d'euros.
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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 2019. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES (EN MILERS D'EUROS)
EXERCICI 2019
EXERCICI 2018
CRÈDITS
OBLIG.
GRAU
OBLIG.
% / TOTAL
% / TOTAL
FINALS
RECONG.
EXECU.
RECONG.
72.499
71.676
71,5%
98,9%
66.993
68,6%
13.116
9.757
9,7%
74,4%
9.983
10,2%
222
206
0,2%
92,9%
175
0,2%
2.237
1.233
1,2%
55,1%
1.231
1,3%
110
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
88.184
82.872
82,6%
94,0%
78.383
80,2%
43.280
16.544
16,5%
38,2%
18.449
18,9%
337
87
0,1%
25,9%
69
0,1%
43.617
16.632
16,6%
38,1%
18.518
19,0%
131.801
99.503
99,2%
75,5%
96.901
99,2%
0
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
876
796
0,8%
90,8%
793
0,8%
876
796
0,8%
90,8%
793
0,8%
132.677
100.299
100,0%
75,6%
97.694
100,0%

% VAR.
19-18
7,0%
-2,3%
17,4%
0,2%
5,7%
-10,3%
27,3%
-10,2%
2,7%
0,0%
0,3%
0,3%
2,7%

El capítol més important en l'execució del pressupost de despeses és el de personal (capítol 1),
el qual té un pes del 71,5 % i, per tant, representa més de la meitat del total de les obligacions
reconegudes en l'exercici (68,6 % en l'exercici 2018). A partir de la informació que ha
proporcionat la UIB, l'SCIB ha elaborat els quadres que s'exposen a continuació, en relació
amb la composició de la despesa i la proporció que representa el personal de la UIB.
Segons es desprèn dels arxius de nòmina mensuals tractats, l'import brut del total de la
despesa de personal, sense la quota patronal de la Seguretat Social, presenta el
desglossament següent:
PDI
PAS
Investigadors
TOTAL

UIB. 2019 IMPORT BRUT SEGONS NÒMINES 2019 PER TIPUS DE PERSONA (EN MILERS D'EUROS) (*)
2019
2018
VARIACIÓ ABS.
VARIACIÓ REL.
44.614
42.090
2.524
6,0%
19.015
17.889
1.125
6.3%
5.590
6.628
-1.038
-15,7%
69.218
66.606
2.612
3,9%

(*) 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 (atès que es
considera inversió de caràcter immaterial), mentre que la relativa al personal docent
investigador (PDI) i al personal d'administració i serveis (PAS) s'imputa al capítol I.
Gràficament, la informació anterior queda representada de la manera següent:
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UIB 2019. DISTRIBUCIÓ DE L'IMPORT BRUT DE LES
REMUNERACIONS PER TIPUS DE PERSONAL(MILERS D'EUROS)

PDI
44.614
64,5%

PAS
19.015
27,5%

Investigadors
5.590
8,1%

La despesa del PDI suposa el 64,45 % del total, per un import de 44.614 milers d'euros. En
2019, la distribució d'aquest import per categories i comparada amb l'any 2018 és la següent:
UIB 2019. RETRIBUCIONS BRUTES DE PDI PER CATEGORIES (EN MILERS D'EUROS)
CATEGORIA
31/12/2019
% S/TOTAL
31/12/2018
VAR. ABS.
Professor titular d'universitat
16.985
38,1%
15.826
1.159
Catedràtic d'universitat
10.826
24,3%
10.114
712
Professor contractat doctor
4.693
10,5%
4.381
312
Professor contractat doctor interí
4.369
9,8%
3.644
725
Professor associat laboral
3.045
6,8%
3.000
45
Professor titular escola universitària
1.570
3,5%
1.229
341
Ajudant doctor
1.010
2,3%
760
250
Ajudant
889
2,0%
1.684
-795
Professor visitant laboral
384
0,9%
367
17
Catedràtic escola universitària
296
0,7%
300
-4
Professor col·laborador
231
0,5%
436
-205
Professor emèrit
140
0,3%
182
-42
Professor emèrit propi
99
0,2%
109
-10
Titular d'universitat interí
77
0,2%
59
18
TOTAL
44.614
100,0%
42.090
2.524

VAR. REL.
7,3%
7,0%
7,1%
19,9%
1,5%
27,7%
33,0%
-47,2%
4,6%
-1,3%
-47,0%
-23,3%
-9,5%
31,0%
6,0%

Del quadre anterior, es constata que el 69,2 % de la despesa de PDI es concentra en la
categoria de professors titulars d'universitat (49,5 %) i catedràtics d'universitat (19,7 %).
A 31 de desembre de 2019, el nombre d'empleats PDI per categoria, comparat amb el nombre
d'empleats al tancament 2018, és el següent:
CATEGORIA
Professor associat laboral
Professor titular d'universitat
Catedràtic d'universitat
Professor contractat doctor interí
Professor contractat doctor
Ajudant
Professor titular escola universitària
Ajudant doctor
Professor emèrit propi

UIB 2019. NOMBRE DE TREBALLADORS PDI PER CATEGORIES
31/12/2019
% / TOTAL
725
48,5%
288
19,3%
140
9,4%
109
7,3%
75
5,0%
50
3,3%
32
2,1%
39
2,6%
12
0,8%
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31/12/2018

VAR. ABS
668
272
131
99
91
44
35
34
12

57
16
9
10
-16
6
-3
5
0
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CATEGORIA
Professor visitant laboral
Professor emèrit
Professor col·laborador
Catedràtic d'escola universitària
Titular d'universitat interí
TOTAL

UIB 2019. NOMBRE DE TREBALLADORS PDI PER CATEGORIES
31/12/2019
% / TOTAL
11
0,7%
5
0,3%
4
0,3%
4
0,3%
2
0,1%
1.496
100,0%

31/12/2018

VAR. ABS

13
10
10
5
2
1.426

-2
-5
-6
-1
0
70

Són aplicables al personal PDI funcionari l'EBEP i la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per
a la reforma de la funció pública, si bé també percep complements autonòmics en virtut del que
disposa la LOU i el Decret 7/2017, de 10 de febrer, pel qual es regulen els complements
retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears.
D'altra banda, la regulació del personal PDI laboral és autonòmica i li resulta aplicable el
conveni col·lectiu del personal laboral docent i investigador de la Universitat de les Illes
Balears. Tot i així, per aplicació de la LOU, aquest col·lectiu també pot percebre complements
aprovats a nivell estatal.
A més, cal esmentar que 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 2018 i 2019, és el següent:
UIB 2019. RETRIBUCIONS BRUTES DE PAS PER CATEGORIES (EN MILERS D'EUROS)
CATEGORIA
31/12/2019
% / TOTAL
31/12/2018
VAR. ABS.
Auxiliars administratius UIB
2.808
15%
2675
133
Administratius
3.550
19%
3443
107
Auxiliars de serveis
1.655
9%
1512
143
Tècnics especialistes
1.508
8%
1364
144
Tècnics superiors
1.312
7%
1258
54
Gestió UIB
1.110
6%
1061
49
Tècnics mitjans en TIC de la UIB
977
5%
890
88
Tècnics de gestió UIB
1.013
5%
883
130
Auxiliars de biblioteca UIB
842
4%
824
18
Tècnics superiors en TIC de la UIB
865
5%
814
51
Tècnics mitjans
817
4%
723
93
Auxiliars de serveis bibliotecaris UIB
502
3%
412
90
Oficials de laboratori
460
2%
406
54
Ajudants de biblioteca UIB
334
2%
315
19
Tècnics especialistes en TIC de la UIB
228
1%
283
55
Facultatius de biblioteca UIB
272
1%
265
7
Oficials d'oficis
160
1%
171
10
Altres categories import menor 100 milers €
601
3%
590
11
TOTAL
19.015
100%
17.889
1.125

VAR. REL.
5,0%
3,1%
9,5%
10,6%
4,3%
4,6%
9,8%
14,7%
2,2%
6,3%
12,9%
21,7%
13,4%
5,9%
-19,5%
2,5%
-6,1%
1,9%
6,3%

A 31 de desembre de 2019, el nombre de treballadors PAS per categories i la seva comparació
amb l'exercici anterior es mostren en el quadre següent:
CATEGORIA
Administratius
Auxiliars administratius
Auxiliars de serveis
Tècnics especialistes
Tècnics superiors
Gestió UIB

UIB 2019. NOMBRE DE TREBALLADORS PAS PER CATEGORIES
31/12/2019
% / TOTAL
107
18,1%
124
21,0%
64
10,8%
51
8,6%
26
4,4%
26
4,4%
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31/12/2018

VAR. ABS.
112
120
59
48
25
25

-5
4
5
3
1
1
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CATEGORIA
Auxiliars de biblioteca
Tècnics mitjans en TIC de la UIB
Oficials de laboratori
Tècnics mitjans
Auxiliars de serveis bibliotecaris
Tècnics superiors en TIC de la UIB
Tècnics de gestió UIB
Tècnics especialistes en TIC
Ajudants de biblioteca UIB
Oficials d'oficis
Facultatius de biblioteca UIB
Altres categories nombre inferior a 3
TOTAL

UIB 2019. NOMBRE DE TREBALLADORS PAS PER CATEGORIES
31/12/2019
% / TOTAL
25
4,2%
30
5,1%
19
3,2%
22
3,7%
23
3,9%
16
2,7%
16
2,7%
6
1,0%
9
1,5%
5
0,8%
5
0,8%
17
2,9%
591
100,00%

31/12/2018

VAR. ABS.
26
27
18
21
20
16
15
8
9
6
5
18
578

-1
3
1
1
3
0
1
-2
0
-1
0
-1
13

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, l'EBEP i el Conveni col·lectiu laboral de la UIB.

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.7
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
pressupost», per un import de 1.289 milers d'euros. D'aquest import, un total de 22 milers
d'euros correspon a despeses d'exercicis anteriors.
De la revisió i l'anàlisi de la despesa de personal corresponent a l'exercici 2019, 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 2019 s'ha detectat un
total de 108 professors d'aquesta categoria professional contractats com a temporals
(99 i 88 al desembre de 2018 i 2017, respectivament).8

−

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
que ha efectuat 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 63,5 % a
31 de desembre de 2019 (61,7 % a 31 de desembre de 2018 i 61,8 % a 31 de
desembre de 2017).

7

El 12 de novembre de 2018, es va convocar, 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 del qual consta l'acta de presa de possessió de 16 de gener de 2019. Durant l’exercici 2019 i
conforme a l'Acord executiu 12987 del Consell de Direcció de la UIB, de data 15 de febrer de 2019, les tasques de l'interventor s'han centrat,
principalment, en la fiscalització prèvia de determinats expedients de contractació.
8

Malgrat l’al·legació presentada, una norma reglamentària no pot tenir prevalença sobre la norma de rang legal.

48

Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019

−

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 2019, el PDI laboral suposa un 56,5 % (56,4 % en desembre
de 2018 i 55,5 % en desembre de 2017) del total PDI, computat en equivalències a
temps complet.

−

La distribució de les despeses de personal en els diferents programes no és molt
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, sinó que és una estimació.

De la revisió que ha efectuat l'SCIB de 25 nòmines del mes de maig de 2019, s'han posat de
manifest les incidències següents:
−

No consta l'aprovació de l'òrgan competent de la UIB de l'increment en 2019 de les
retribucions del personal respecte a l'exercici anterior, que el Reial decret llei 24/2018,
de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en
l'àmbit del sector públic, fixa en un màxim del 2,25 %.

−

La UIB remunera dos treballadors PAS (auxiliars de serveis), per un import de 155,40
euros, pels serveis prestats fora de l'horari laboral per atendre exàmens d'oposicions de
l'IBSALUT. Aquestes remuneracions s'han imputat al capítol VI del pressupost de
despeses quan, atesa la seva naturalesa, s'haurien d'haver liquitat al capítol I.

−

La UIB retribueix un treballador PAS, per un import de 21,66 euros, en concepte
d'«antiguitat consolidada», en virtut de l'Acord marc, de 4 de juliol de 2006, per a
l'establiment de les condicions de treball per a personal administratiu i de serveis de la
UIB. No obstant això, la mateixa Universitat ha detectat un error en el càlcul del dit
import, atès que a aquest treballador només li pertoca cobrar 1,29 euros mensuals en
concepte d'«antiguitat consolidada».9

−

En concepte de «tasques de docència associades», la UIB ha retribuït dos
investigadors predoctorals en formació i un treballador laboral, per un import de 390,43
euros, de 195,24 euros i de 292,82 euros, respectivament. No consta el suport
documental respecte de les hores realitzades ni tampoc la justificació del preu al qual
han estat remunerades. Respecte dels dos investigadors predoctorals, tampoc consta
el total d’hores anual realitzades per verificar que no s’hagi superat el màxim legalment
establert.10

−

La UIB ha retribuït a un treballador PAS la meitat de salari, atès que, amb data 1 de
febrer de 2019, s’ha jubilat parcialment amb un percentatge del 50 %. La UIB no ha
facilitat a l’SCIB el suport documental relatiu a aquesta jubilació parcial.11

−

La UIB remunera un treballador PDI amb 1.362,60 euros en concepte de «treballs art.
83 LOU». Aquest complement retribueix les tasques de consultoria i tutoria (assessoria
i col·laboració en la docència) que presta a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

En la fase d’al·legacions, la UIB manifesta que, en la nòmina del mes de maig o en la de juny de 2021, es regularitzarà la situació retributiva
d’aquest treballador.
9

En la fase d’al·legacions, la UIB ha aportat la documentació relativa a les hores setmanals de docència que ha de realitzar cada un dels
treballadors, sense que es pugui concloure sobre la correcció dels imports remunerats en concepte de docència.
10

11

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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en el segons semestre del curs 2018/2019, en el marc del conveni de col·laboració
subscrit entre la UIB i la dita Universitat. L’article 114 «col·laboració amb altres entitats
o persones físiques» dels Estatuts de la UIB determina que la distribució dels ingressos
derivats de realitzar els contractes regulats per l'article 83 de la LOU s'ha d'ajustar als
criteris següents: la Universitat ha de percebre el 20 % del total i, un cop deduït aquest
percentatge, el romanent es pot destinar totalment a retribuir els professors que han
realitzat el contracte. No consta que s'hagi aplicat aquest límit per determinar l'import
del complement retributiu, ni tampoc consta justificat com s'han repartit els ingressos
derivats del conveni entre els diferents col·laboradors ni per què perceben quantitats
diferents. 12
−

Dos treballadors PAS perceben un complement retributiu relatiu a tasques
d’internalització, per un import de 91,20 euros cada un. L’article 11 de l’Acord entre la
Gerència i la comissió de representants del PAS, en relació amb l’assignació de
tasques d’internalització, de 13 de juny de 2016, estableix que, si un funcionari té
assignat un complement personal d’internacionalització i canvia de plaça, dins el mateix
o un altre servei o unitat administrativa, s'ha de tornar a convocar un procediment per
assignar el complement. Dos treballadors, amb el complement reconegut des de
setembre de 2016 que, amb posterioritat, han canviat de plaça, continuen cobrant el dit
complement, sense que consti que s'hagi tornat a convocar un procediment per
assignar el complement d'internacionalització.13

−

Un treballador PAS percep un complement retributiu com a responsable principal de
projectes europeus, per un import mensual de 316 euros, que el Consell de Direcció de
la UIB va aprovar amb data 30 de gener de 2018. En virtut del que disposa la Llei
6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l’Estat per a l'any 2018, la UIB va
augmentar aquest complement en un 1,5 %, primer, i en un 0,25 %, després. Cal
destacar que l’article 18.2 de l'esmentada Llei 6/2018 estableix que les retribucions del
personal al servei del sector públic poden experimentar un increment respecte de les
vigents a 31 desembre de 2017. Atès que, el 30 de gener de 2018, el Consell de
Direcció de la UIB va aprovar aquest complement i el seu import, l’SCIB considera que
no pertoca aplicar-los els increments establerts per la Llei 6/2018. 14

−

Respecte d'un treballador contractat per a dur a terme tasques d’investigació, no consta
la proposta signada de realització de tasques docents puntuals i no permanents. 15

−

Quant a tres treballadors amb contracte de professor associat, no consta la
documentació que evidenciï la pròrroga dels seus contractes per al curs 2018/2019.16

−

En la declaració jurada d'un treballador amb contracte de professor associat que
percep el complement d'indemnització per residència, no s'informa de si cobra o no
l'esmentat complement en la seva activitat professional principal.17

En la fase d’al·legacions, la UIB ha aportat la documentació necessària per a verificar que només es retribueix als professors el 80 % dels
ingressos procedents de la UOC.
12

13

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions formulades.

En la fase d’al·legacions, la UIB manifesta que, en la nòmina del mes de maig o en la de juny de 2021, es regularitzarà la situació retributiva
d’aquest treballador.
14

15

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

16

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

50

Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019

−

Respecte de dues treballadores amb contractes de professor associat, no consta la
sol·licitud voluntària de retenció en concepte d’IRPF. Així mateix, d'un treballador PAS
no consta la retenció mensual en concepte d’una assegurança.

−

La UIB retribueix, en concepte d'«antiguitat consolidada», tres treballadors PAS, per un
import de 16,07 euros; 9,63 euros i 82,64 euros, respectivament, en virtut de l’Acord
marc, de 4 de juliol de 2006, per a l’establiment de les condicions de treball per a
personal administratiu i serveis de la UIB. No en consta el suport documental.18

−

La UIB retribueix a un treballador PAS un complement de roba, per un import de 28,54
euros, en virtut de l’Acord marc, de 4 de juliol de 2006, per a l’establiment de les
condicions de treball per a personal administratiu i serveis de la UIB. No obstant això,
no en consta el suport documental.19

La UIB no ha facilitat a l’SCIB la documentació necessària per poder dur a terme la revisió
completa de la despesa de personal registrada en el capítol 6 del pressupost de 2019, per un
import de 8.749 milers d’euros, i per verificar-ne l'adequació al que disposa l’article 47 del
Decret 75/2004 relatiu a les inversions de caràcter immaterial. Per aquest motiu, l’SCIB no pot
concloure sobre la raonabilitat d’aquesta despesa ni sobre la seva imputació correcta al capítol
6 d’inversions reals del pressupost de l’exercici fiscalitzat pel fet de complir els requisits per ser
considerades inversions de caràcter immaterial.

RECOMANACIONS
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 que
s'exposen en el quadre següent Els imports són amb IVA, excepte en els casos assenyalats en
la nota a peu del quadre.
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
22100-641C
22200-641C
22703-641C

ANY 1
2020

EXPLICACIÓ
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)
Serveis postals per a la Universitat de les Illes Balears (exp. 28/15)

17

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

18

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

19

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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ANY 2
2021

ANY 3
2022

54

54

108

144
58

58

29

ANY 4
2023

ANY 5
2024
(*)
(*)
(*)
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CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
331A-117037
212-641C
224-641C
16205-331A
22101-641C
22700-641A
22700-641A
22701-641A
22700-641C
031671-641C
050108-635A
031666-641C
62234-422D
635A-050108
635A-050108
641C-031601
641C-031601
641C-031601
641C-031601
635A-032522
635A-050108
635A-050108
635A-050108
635A-117084
635A-117084
635A-117084
641C-031601
641C-031601

ANY 1
2020

EXPLICACIÓ
Subministrament de 9 equips desfribril·ladors semiautomàtics externs i el
seu manteniment durant 3 anys per crear un servei integral d'espai
cardioprotegit (exp. 26/15)
Servei de manteniment integral de la UIB (exp. 1/16)
Servei d'assegurances: lots 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 Universitat de les Illes Balears (exp. 15/16)
Servei de gestió de residus químics i sanitaris generats als laboratoris de la
Universitat de les Illes Balears (exp. 28/16)
Servei de desratització i desinsectació a les instal·lacions de la Universitat
de les Illes Balears (exp. 35/16)
Servei de seguretat, vigilància i serveis auxiliars relacionats amb aquest
servei per a la Universitat de les Illes Balears (exp. 27/16)
Servei de neteja per a la Universitat de les Illes Balears (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)
Servei de control de les poblacions de diverses espècies presents a la UIB
(exp. 10/18)
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 Enterprise
Security Manager 600 (exp. 30/18)
Lot 2: servei de manteniment i suport dels equips McAfee Network Security
IPS-NS9100 (exp. 30/18)
Servei de manteniment de quatre aplicacions informàtiques de gestió
administrativa electrònica (exp. 28/18)
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 universitària (lot 3) (exp.
35/18)
Subscripció anual al programari d'escriptori remot UDS Enterprise, que
gestiona i permet l'accés dels usuaris de la comunitat universitària als
recursos d'escriptors corporatius (exp. 26/18)
Servei de manteniment i suport d'un equip de commutadors de xarxa
Enterasys/Extreme. Lot 1. Manteniment de commutadors Extreme S-Series
(exp. 1/19)
Servei de manteniment i suport d'un equip de commutadors de xarxa
Enterasys/Extreme. Lot 2. Manteniment de commutadors Enterasys sense
suport pel fabricant (exp. 1/19)
Subministrament de la llicència d'ús del programari antivirus Trend Micro
(exp. 2/19)
Servei de manteniment del sistema de videoconferència de la Universitat
de les Illes Balears. Lot 1. Equips de videoconferència marca Avaya (exp.
5/19)
Servei de manteniment del sistema de videoconferència de la Universitat
de les Illes Balears. Lot 2. Equips de videoconferència marca Cisco (exp.
5/19)
Servei de manteniment del sistema de videoconferència de la Universitat
de les Illes Balears. Lot 3. Solució de comunicació Equinox de marca
Avaya (exp. 5/19)
Manteniment de tres aplicacions informàtiques: gestió comptable (CTB),
gestió patrimonial (GPA) i gestió de cursos de formació (exp. 9/19)
Adquisició d'un vehicle (turisme) mitjançant arrendament sense opció de
compra per al Rectorat de la Universitat de les Illes Balears (exp. 11/19)
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ANY 2
2021

ANY 3
2022

ANY 4
2023

ANY 5
2024

3

852
127
37
22

5

13

0

3

1

519

130

1.484

1.484

5

5

5

5

4

8

70

76

(**)

4

16
20
24

24

24

21

21

7

7

3

3

16

16

16

8

8

82

82

82

5

5

5

(**)
(**)
(**)

15
5
8
2
24
27
34
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CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
635A-FF2702
635A-032306
641C-031601
641C-031601
641C-031601
635A-032531
641C-031601
641C-031601
541A-FF2501
422D-FF2594
541A-6460106
635A-32532

ANY 1
2020

EXPLICACIÓ
Implantació d'una plataforma de tramitació, un gestor d'expedients i
l'evolució de l'arquitectura actual d'administració electrònica de la
Universitat de les Illes Balears (exp. 10/19)
Subministrament de lles llicències Atlassian Jira, Confluence i plugins per a
Jira per a la UIB (exp. 16/19)
Servei de manteniment de les zones enjardinades i àrea rural, així com
cura dels horts i neteja de la urbanització del campus de la UIB (exp. 19/19)
Servei de manteniment integral de la UIB (exp. 22/19). Manteniment
Servei de manteniment integral de la UIB (exp. 22/19). Materials
Subministrament de llicències d'ús del programari de Microsoft per a la UIB
(exp. 32/19)
Subministrament de gasoil (lot 1) (exp. 31/19)
Subministrament de gas liquat de petroli (lot 2) per als grups tèrmics dels
edificis Ramon Llull, Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas, i
per a la cuina de Son Lledó (exp. 31/19)
Adquisició d'un microscopi electrònic de transmissió per als Serveis
Cientificotècnics de la UIB (exp. 30/19)
Construcció d'un edifici interdepartamental al campus de la UIB (exp.
20/19)
Subministrament de gasos comprimits, nitrogen líquid i gel sec per als
Serveis Cientificotècnics de la UIB (exp. 39/19)
Subministrament de llicències d'ús il·limitat de productes Oracle per a la
UIB (exp. 44/19)

TOTAL

221

ANY 2
2021

ANY 3
2022

ANY 4
2023

ANY 5
2024

105

24
260

260

260

173

1.067
380

1.067
380

1.067
380

1.067
380

60

65

65

36

36

36

36

9

9

9

9

978
348

385
4.665

3.040

102

122

19

19

10.903

7.098

20

2.113

1.699

1.326

(*) Aquests imports es presenten amb l'IVA exclòs.
(**) Aquests imports es troben exempts d'IVA.

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:
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.

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 2019, les
desviacions de finançament que es mostren a continuació:
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UIB 2019. DESVIACIONS DE PROJECTES DE DESPESA AMB FINANÇAMENT AFECTAT PER TIPUS D'AGENT FINANÇADOR
(EN MILERS D'EUROS)
DESV. POSITIVES
DESV. NEGATIVES
DESV. POSITIVES
DESV. NEGATIVES
EXERCICI
EXERCICI
ACUMULADES
ACUMULADES
CAIB
2.055
1.460
9.513
767
Ministeris /Ag. Estatal Investigació
2.970
2.156
6.717
110
UE
695
620
617
164
SEPIE
543
454
774
Consells insulars i ajuntaments
93
12
228
1
Altres
390
478
1.191
63
TOTAL
6.746
5.180
19.040
1.105

Incidències
Segons la informació que ha subministrat la UIB, en 2019 hi ha un total de 1.250 projectes de
despesa amb finançament afectat. La UIB no disposa d'un sistema informàtic de comptabilitat
que reporti la informació integrada per fer el seguiment, la revisió i el control d'aquests
projectes. De fet, per realitzar aquest seguiment, la UIB elabora un full de càlcul que conté
multitud d'informació extreta de diferents consultes de l'aplicació informàtica. Tant l'elaboració
del dit full com la integració de tota la informació i el seu seguiment es duen a terme de forma
manual, cosa que, juntament amb el nombre elevat de projectes de finançament afectat,
incrementa de forma notable el risc de no-detecció d'errades en aquesta àrea.
A vegades, la UIB assigna crèdit d'uns fons de finançament afectat a un projecte cap a un altre
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 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 costs 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. 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.
Dels expedients de projectes de despesa amb finançament afectat, s'han seleccionat 17 ítems
per a revisar. De l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
−

En l'expedient núm. 100, el càlcul dels costs indirectes no concorda amb els imports
que consten registrats, ni tampoc coincideix amb els imports que es varen registrar en
l'exercici anterior.

−

En l'expedient núm. 263, en el conveni no s'indica el percentatge dels costs indirectes
que s'ha d'aplicar.
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−

En l'expedient núm. 1249, l'import dels costs indirectes no s'ha desglossat respecte de
l'import total d'obligacions reconegudes. Segons el conveni que regeix, el percentatge
de costs indirectes per aplicar és d'un 25 %.

RECOMANACIONS
Implementar un sistema informàtic adequat per al seguiment, la revisió i el control dels
projectes de despesa amb finançament afectat, amb l'objecte de minorar, tot el que sigui
possible, el risc de no-detecció d'errades en aquesta àrea.
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 executats i disponibles.

E.

RESULTAT PRESSUPOSTARI

El resultat pressupostari que es presenta en els comptes anuals de l'exercici 2019 és el
següent:
UIB 2019. RESULTAT PRESSUPOSTARI (EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
EXERCICI 2019
OPERACIONS NO FINANCERES
+ Drets reconeguts (capítols 1-7)
- Obligacions reconegudes (capítols 1-7)
RESULTAT NO FINANCER DE L'EXERCICI
OPERACIONS FINANCERES
+ Drets reconeguts (capítols 8 i 9)
- Obligacions reconegudes (capítols 8 i 9)
RESULTAT FINANCER DE L'EXERCICI
RESULTAT DE L'EXERCICI

EXERCICI 2018

101.861
-99.503
2.358

93.528
-96.901
-3.373

1.420
-796
624
2.981

9.726
-793
8.933
5.560

Quant al resultat pressupostari ajustat, és el següent:
UIB 2019. RESULTAT PRESSUPOSTARI (EN MILERS D'EUROS)
DRETS
OBLIG.
CONCEPTES
RECON.
RECON.
AJUSTS
NETS
NETES
a. Operacions corrents
91.9001
82.872
b. Operacions de capital
9.961
16.632
c. Operacions comercials
0
0
1. Total operacions no financeres (a+b)
101.861
99.503
d. Actius financers
0
0
e. Passius financers
1.420
796
2. Total operacions financeres (c+d)
1.420
796
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
103.281
100.299
Ajusts:
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals (+)
1.755
4. Desviacions negatives de finançament de l'exercici (+)
5.180
5. Desviacions positives de finançament de l'exercici (-)
6.746
II. TOTAL AJUSTOS (3+4+5)
188
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
9.029
-6.671
0
2.358
0
624
624
2.981

3.170

Cal destacar que la UIB minora l'ajust per crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals en 570 milers d'euros, a fi d'evitar la duplicitat de les despeses indirectes en
el càlcul del resultat pressupostari.
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L'evolució dels resultats i del romanent de tresoreria corresponent als exercicis de 2016-2019
és la següent:
UIB 2019. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA (EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
2016
2017
2018
Resultat no financer de l'exercici
-719
1.951
-3.373
Resultat d'operacions financeres de l'exercici
-304
-484
8.933
Resultat pressupostari de l'exercici
-1.023
1.467
5.560
Resultat pressupostari ajustat de l'exercici
1.900
882
308
Romanent de tresoreria
19.741
20.888
26.119

2019
2.358
624
2.981
3.170
30.548

Gràficament, l'evolució del resultat no financer, del resultat d'operacions financeres i del resultat
total de l'exercici és la següent:
UIB 2019. RESULTAT NO FINANCER, RESULTAT D'OPERACIONS
FINANCERES I RESULTAT PRESSUPOSTARI
(EN MILERS D'EUROS)
10000

8.933

Resultat no financer
de l'exercici

8000
5.560

6000

2.981

4000
1.951

2000
-719 -304 -1.023

2.358
1.467
624

-484

0
2016

Resultat d'operacions
financeres de
l'exercici

2017

2018

2019

Resultat
pressupostari de
l'exercici

-2000

-4000

F.

-3.373

ROMANENT DE TRESORERIA

El romanent de tresoreria que figura en la memòria dels comptes anuals és el següent:
UIB 2019. ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (EN MILERS D'EUROS)
COMPONENTS
2019
1. (+) Fons líquids
16.635
2. (+) Drets pendents de cobrament
18.962
(+) del pressupost corrent
17.815
(+) de pressuposts tancats
692
(+) d'operacions no pressupostàries
455
(+) d'operacions comercials
3. (-) Obligacions pendents de pagament
5.278
(+) del pressupost corrent
3.034
(+) de pressuposts tancats
1
(+) d'operacions no pressupostàries
2.243
(+) d'operacions comercials
4. (+) Partides pendents d'aplicació
228
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
-88
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
317
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)
30.548
II. Excés de finançament afectat
19.040
III. Saldos de cobrament dubtós
211
IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I-II-III)
11.297
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2018
15.890
14.524
13.206
689
630
4.447
2.242
1
2.204
152
-12
164
26.119
17.105
256
8.758
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Gràficament, l'evolució del romanent de tresoreria que ha presentat la UIB en el període 20162019 és la següent:
UIB 2019. ROMANENT DE TRESORERIA (EN MILERS
D'EUROS)
30.548

35.000
26.119

30.000
19.741

25.000

20.888

20.000
15.000
10.000
5.000
0
2016

2017

2018

2019

Incidències
D'acord amb les normes d'execució del pressupost, la UIB distingeix entre romanents
específics, romanents especials, romanents genèrics i reconeixements de drets d'anys
anteriors pendents d'aplicar al pressupost de despeses. Els romanents específics inclouen
romanents afectats i no afectats, mentre que la resta de romanents són no afectats. Ara bé, en
els comptes anuals només es fa referència als romanents afectats i no afectats, cosa que
dificulta el seguiment adequat dels romanents de l'exercici 2018 aplicats en 2019. No obstant
això, les normes d'execució pressupostària de 2020 preveuen tres tipus de romanents: afectats,
finalistes i genèrics. I aquest dos darrers són no afectats.

8. MEMÒRIA
La memòria forma part dels comptes anuals i té l'objecte de completar, ampliar i comentar la
informació continguda en el balanç, en el compte del resultat econòmic patrimonial, en l'estat
de canvis en el patrimoni net, en l'estat de fluxos d'efectiu i en l'estat de la liquidació del
pressupost de l'exercici.

Incidències
El contingut de la memòria retuda presenta les incidències 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 FUEIB.
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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 a inversions immobiliàries,
actius i passius financers, arrendaments, permutes, transaccions en moneda
estrangera, actius construïts o adquirits per altres entitats, provisions i contingències.

−

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

−

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.

−

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.

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:
−

El detall de l'epígraf «Construccions» de l'immobilitzat material que figura que en la
taula de la pàgina 114 de la memòria dels comptes anuals (en la qual es detalla
l'amortització acumulada, les variacions en el valor de bé durant l'exercici i
l'amortització pendent) no coincideix amb l'import de la dotació a l'amortització ni de
l'amortització acumulada que figura en la pàgina 117, ni tampoc amb l'import que figura
en el balanç. Aquesta diferència es deu al fet que en el quadre presentat en la memòria
(pàg. 114) no es descompta de l'amortització acumulada l'import de l'amortització
corresponent als elements que s'han donat de baixa.

58

Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019

−

La informació proporcionada en l'apartat «F.23.1.1.b Romanents de crèdits» de la
memòria dels comptes anuals, sobre la classificació dels crèdits compromesos i no
compromesos, no coincideix amb la informació que es desprèn de l'apartat E.1.a dels
comptes anuals sobre la liquidació del pressupost de despeses al tancament de
l'exercici. El motiu és que el quadre de l'esmentat apartat de la memòria proporciona la
informació relativa al detall dels crèdits incorporables i crèdits no incorporables al
tancament de l'exercici i no la relativa als crèdits compromesos i no compresos tal com
s'indica. Així, cal tenir en compte que el títol i les classificacions assignades als imports
expressats en el quadre no es correspon amb la informació que s'hi reflecteix i, per
tant, aquest fet pot conduir al lector a realitzar males interpretacions o a treure'n
conclusions errònies.

RECOMANACIONS
Elaborar la memòria dels comptes anuals amb la informació comptable que assenyala el
Pla general comptable, 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 2019, així com la seva evolució
en els darrers sis anys:
UIB 2019. INDICADORS INSTITUCIONALS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (EN EUROS)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Alumnes d'estudis oficials
13.892
13.664
13.536
13.469
13.201
13.321
Despesa corrent per alumne matriculat (1)
4.724
4.968
5.062
5.436
5.831
6.113
Ingrés per alumne (2)
1.079
1.091
1.077
1.085
1.077
1.056
Cobertura de matrícula (3)
22,8%
22,0%
21,3%
20,0%
18,5%
17,3%
Transf. corrents CAIB / despeses de personal
93,0%
95,1%
95,3% 101,3%
98,2% 103,2%
Esforç inversor (4)
19,9%
20,3%
17,2%
17,8%
19,0%
16,6%
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

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,
59

Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019

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.
La dita fiscalització va incloure l'anàlisi de la totalitat de les universitats públiques espanyoles i
es va realitzar de forma conjunta amb els diferents òrgans de control extern. Així, en la sessió
de 24 d'octubre de 2018 el Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern autonòmics
varen acordar 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.
Els resultats d'aquesta anàlisi, pel que fa a la UIB, figura en l'Informe 177/2020 dels comptes
anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018 elaborat per l'SCIB.
Així mateix, els resultats de l'anàlisi conjunta duta a terme per tots els OCEX i el mateix
Tribunal de Comptes formen part de l'Informe global del sector públic autonòmic de l'exercici
2017, elaborat pel Tribunal.
En 2019, l'SCIB no ha fiscalitzat ni ha fet cap anàlisi específica respecte de la implantació i dels
resultats de la comptabilitat analítica en l'àmbit de la Universitat de les Illes Balears. No obstant
això, cal remarcar que, en el moment d'elaborar aquest Informe, la UIB no ha avançat en la
implementació d'un sistema de comptabilitat analítica.

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 el 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 2019. ENTITATS DEPENDENTS (EN MILERS D'EUROS)
ENTITAT
% PART. O DOMINI
ANY CREACIÓ
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB)
100,0%
1996
Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)
50,0%
2002

A.

VALOR APORTACIÓ
66
--

FUNDACIÓ UNIVERSITAT- EMPRESA DE LES ILLES BALEARS (FUEIB)

La Fundació ha retut els comptes anuals i ha tramès l'informe financer i el de compliment de la
normativa aplicable, els quals han emès auditors externs. Pel que fa als comptes anuals, s'han
formulat de conformitat amb les normes d'adaptació del Pla general de comptabilitat a les
entitats sense ànim de lucre i el model de pla d'actuació de les entitats sense fins lucratius,
aprovats pel Reial decret 1491/2011, de 24 d'octubre. Així mateix, en tot allò que no s'hi oposa,
s'aplica, supletòriament, el PGC (RD 1514/2007, de 16 de novembre). 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.
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 2019, són els següents:
−

Al tancament de l'exercici 2019, els actius totals de l'entitat dependent sumen un import
de 5.044 milers d'euros. A més, cal destacar que l'entitat presenta un dèficit de capital
circulant, per un import de 1.559 milers d'euros.

−

Les previsions inicials per operacions de funcionament presenten una situació
d'equilibri entre ingressos i despeses, per un import de 7.335 milers d'euros. La
liquidació del Pla d'actuacions presenta una realització de despeses, que al mateix
temps coincideix amb la d'ingressos, per un import de 8.016 milers d'euros.

−

Segons dades de la UIB, la facturació i les liquidacions de la Fundació a la UIB durant
el 2019 han estat de 580 milers d'euros, mentre que la UIB li ha facturat i liquidat per
encàrrecs, per un total de 653 milers d'euros, que s'han imputat als capítols 3 i 4 del
pressupost d'ingressos de la UIB. Segons dades de la Fundació, a 31 de desembre la
UIB és deutora de la Fundació en 227 milers d'euros i creditora en 319 milers d'euros.
Tot i que aquests darrers imports no es corresponen amb els que té registrats la UIB en
la seva comptabilitat, els saldos han estat degudament conciliats.
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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 la Universitat figura com a titular.

En els annexos d'aquest informe consta una fitxa amb informació diversa de la Fundació
corresponent a l'exercici 2019, 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 auditors externs. De la rendició de comptes de la CAIB a
l'SCIB, no 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.
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 2019, són els següents:
−

Al tancament de l'exercici 2019, els actius totals de l'entitat dependent sumen un import
de 222 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 2019 presenten una situació d'equilibri entre
ingressos i despeses, per un import de 242 milers d'euros. La liquidació del Pla
d'actuacions presenta una realització de despeses, per un import de 251 milers d'euros,
i una d'ingressos, per un import de 232 milers d'euros.
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−

Segons la UIB, s'han reconegut obligacions a favor de l'AQUIB, per un import de 19
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 2019.

−

En 2019, la major part dels ingressos de l'AQUIB prové de les transferències de la
CAIB, que, segons els comptes anuals de l'AQUIB, ascendeixen a 204 milers d'euros.

En els annexos d'aquest Informe consta una fitxa amb informació diversa del consorci
corresponent a l'exercici 2019, 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 2019. 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 de les Illes Balears (EHIB)
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 2019. ENTITATS VINCULADES (EN MILERS D'EUROS)
ENTITAT

% PART. O DOMINI

ANY CREACIÓ

VALOR APORTACIÓ

50,0%
50,0%

2004
1994

0
0

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

Es consideren entitats vinculades les que no depenen directament de la UIB, però en les quals
aquesta 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, 6 corresponen a representants de la CAIB i 6 ho són
per la UIB. La presidència, que té vot de qualitat, recau en un membre de la CAIB
(article 11 dels Estatuts).
Cal destacar que, d'acord amb l'acta de liquidació estesa per la Comissió Liquidadora,
s'ha acordat, amb data de 23 de maig de 2019, la liquidació i l'extinció del Consorci
amb efectes de 31 de desembre de 2018.
Els tràmits per a la dissolució i la liquidació del Consorci es varen iniciar dia 2 de febrer
de 2012, per acord del Consell de Direcció del COFIU. Dia 21 d'abril de 2018, es va
publicar al BOIB l'Acord del Consell de Govern pel qual s'autoritzaven les actuacions
necessàries per a l'extinció de l'entitat i, dia 27 de febrer de 2019, la Direcció General
del Tresor, Política Financera i Patrimoni de la CAIB n'ha emès un informe en relació
amb la càrrega financera total.
En l'acord de dissolució i extinció s'estableix que la Comunitat Autònoma se subrogarà
en tots els pagaments pendents del COFIU. Per la seva banda, la UIB assumirà la
tramitació per a la devolució dels avals i les garanties, i el tancament dels contractes
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pendents. A més, tots els immobles i les infraestructures construïts passen a ser
propietat de la UIB.
−

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 la directora gerent del Consorci
(article 19 dels Estatuts).
D'altra banda, el finançament del seu objecte és a càrrec de la CAIB.
Dins l'exercici 2019, la UIB ha adquirit béns o serveis del Consorci Escola d'Hoteleria,
per un import d'11 milers d'euros. Així mateix, ha reconegut drets per percebre amb
l'Escola d'Hoteleria, per un import de 146 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:
UIB 2019. ALTRES ENTITATS VINCULADES (EN MILERS D'EUROS)
ENTITAT
Fundació Jardí Botànic de Sóller
Fundació Càtedra Iberoamericana a la UIB
Consorci Institut d'Estudis Baleàrics

% PART. O DOMINI

ANY CREACIÓ

VALOR APORTACIÓ

12,5%
12,5%
8,3%

1997
2000
1997

0
0
0

Dins l'exercici 2019, 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 Estatuts.

RECOMANACIONS
Integrar, si escau, els comptes anuals de les entitats dependents a la rendició dels
comptes anuals de la Universitat.
Realitzar les anotacions comptables pertinents a fi de corregir les incidències
exposades, i procurar-ne la detecció i l'esmena en exercicis posteriors.
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IV. CONTRACTACIÓ
A.

ASPECTES GENERALS

La UIB i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) han retut a l'SCIB les
relacions certificades de tots els contractes menors adjudicats i no menors formalitzats,
modificats o prorrogats durant l'exercici 2019. Pel que fa al 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.
Atesa la documentació rebuda, l'import global adjudicat (sense IVA) de la contractació de la UIB
i de la FUEIB durant l'exercici fiscalitzat és, gràficament, el següent:
UIB I FUEIB 2019. IMPORT ADJUDICAT
(EN MILERS D'EUROS, IVA EXCLÒS)
TOTAL: 9.564

FUEIB
1.484
15,5%

UIB
8.080
84,5%

Per tipologia, els contractes dels quals s'ha informat l'SCIB es mostren en el quadre resum
següent:
UIB 2019. TIPOLOGIA DE CONTRACTES. COMPARACIÓ 2019/2018 (EN MILERS D'EUROS, SENSE IVA)
2019
2018
VARIACIÓ 2019-2018
IMPORT
IMPORT
IMPORT
NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
ADJUDICAT
ADJUDICAT
ADJUDICAT
UIB
8.417
8.080
5.279
7.950
3.138
131
Contractes menors
8.350
3.725
5.216
3.309
3.134
417
Resta de contractes
67
4.355
63
4.641
4
286
FUEIB
85
1.484
87
524
2
960
Contractes menors
82
537
86
497
4
40
Resta de contractes
3
947
1
27
2
920
TOTAL
8.502
9.564
5.366
8.474
3.136
1.090

Quant a la UIB, en les relacions de contractes que ha tramès figura un total de 8.417 contractes
(5.279 contractes, l'any 2018), per un import adjudicat de 8.080 milers d'euros, sense IVA
(7.950 milers d'euros, l'any 2018).
Cal destacar que, en 2019, la UIB ha informat de tots els contractes menors adjudicats durant
l'exercici fiscalitzat. Ara bé, l'any 2018 i fins a l'entrada en vigor de la nova LCSP, va comunicar
els contractes menors superiors a 5 milers d'euros i, a partir del dia 9 de març fins al tancament
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de l'exercici, la UIB va passar a informar de tots els contractes menors amb independència del
seu import. Per aquest motiu, les dades que apareixen en el quadre anterior no són
homogènies, però expliquen, en part, l'increment en el nombre de contractes menors de 2019
respecte de l'exercici anterior.
De la llista de contractes retuts, respecte de l'import 2 contractes són en preus unitaris i 26,
pròrrogues (11 de les quals, «sense import» o «preus unitaris» i 2, generadores d'ingressos per
cànon).
Tots els expedients s'han tramitat de manera ordinària.
Quant als contractes de la FUEIB corresponents a l'exercici 2019, s'han tramitat tres contractes
per procediment obert, per un import total adjudicat de 947 milers d'euros. La resta són
adjudicacions directes en compliment de l'art. 318 de la LCSP, per un import total adjudicat de
537 milers d'euros, sense IVA.
En funció del procediment d'adjudicació emprat, la representació gràfica dels contractes no
menors formalitzats i menors adjudicats per la UIB és la següent:
UIB 2019. TOTAL CONTRACTES PER PROCEDIMENT
IMPORT ADJUDICAT: 8.080 MILERS D'EUROS (IVA EXCLÒS)
Menors
3.725
46,1%

Obert criteris
múltiples
2.426
30,0%

Obert criteri preu
265
3,3%
Negociat sense
publicitat
Obert simplificat
229
Obert simplificat
sumari
2,8%
746
69
9,2%
0,9%

Pròrrogues
262
3,2%
Contracte basat
358
4,4%

La classificació dels contractes per objecte i import adjudicat, sense incloure-hi els contractes
menors, es mostra en el gràfic següent:
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UIB 2019. CONTRACTES NO MENORS PER OBJECTE
IMPORT ADJUDICAT: 4.355 MILERS D'EUROS (IVA EXCLÒS)
Obres
503
11,5%
Subministraments
2.494
57,3%

Serveis
1.358
31,2%

No ha estat possible incloure en el quadre anterior la informació relativa als contractes menors
adjudicats segons l'objecte, atès que la UIB no ret la informació de forma completa, conforme
als requisits establerts en l'article 335 de la LCSP.

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 corresponent a l'exercici 2019, que comprèn: 10 contractes no menors i 10 contractes
menors. D'altra banda, tal com s'ha explicat en aquest Informe, l'activitat contractual de la
FUEIB i de l'AQUIB no ha estat objecte de fiscalització en 2019.
El treball s'ha efectuat d'acord amb els objectius i l'abast definits 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.
Incidències més significatives pel que fa a la contractació de la UIB:
1. En els expedients núm. 5, 6 i 7 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. 116 de la LCSP).
2. En l'expedient núm. 3, el contracte s'ha adjudicat a l'únic licitador participant en el
procediment, tot i que l'oferta presentada té la consideració d'anormal o desproporcionada,
sense que se li hagi requerit la justificació corresponent. Així mateix, en l'expedient núm. 5,
malgrat s'ha presentat un únic licitador, la UIB no ha aplicat la fórmula per valorar si l'oferta
presentada incorre en una baixa temerària o desproporcionada (art. 149 de la LCSP).
3. En l'expedient núm. 3, l'informe tècnic de valoració dels criteris subjectius utilitza, per
valorar de l'oferta presentada, subcriteris i puntuacions que no estan prevists en el PCAP.
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4. En l'expedient núm. 6, el càlcul del valor estimat del contracte, que figura detallat en el
PCAP, inclou el valor de les possibles modificacions en el període de pròrroga, per un
import total de 8 milers d'euros (art. 101.2 de la LCSP).
5. En l'expedient núm. 6, la fórmula establerta en el PCAP per valorar les proposicions
econòmiques dels lots 1 i 4 atorga, al criteri del preu, una puntuació mínima de 42 punts
sobre un total de 70 punts a qualsevol licitador, encara que no presenti cap rebaixa en
l'oferta.
6. Els pagaments revisats dels contractes seleccionats, menors i no menors, no compleixen,
en general, els terminis establerts 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 1-6 de
l'apartat anterior, l'activitat contractual de la Universitat de les Illes Balears revisada per 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.
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 de contractes no menors analitzats

Del total de contractes no menors comunicats, s'han examinat 10 expedients, el preu de
formalització dels quals ascendeix a 2.064 milers d'euros, que representen el 48,2 % del total
de la població respecte de l'import d'adjudicació. En un expedient, el preu d'adjudicació
s'expressa en termes unitaris i en un altre no consta el preu d'adjudicació. D'altra banda, tres
expedients corresponen a pròrrogues de contractes formalitzades durant l'exercici 2019.
Per seleccionar la mostra de contractes per fiscalitzar, s'ha tingut en compte el pes específic
dels tipus de procediments d'adjudicació sobre el total de la població, a més dels criteris
següents:
−

Els set expedients amb valor estimat més alt (expedients núm. 1-7 del quadre següent).

−

Els tres expedients de pròrroga amb el preu d'adjudicació més alt (expedients núm. 8, 9
i 10 del quadre següent).

El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes no menors, així com les
deficiències detectades, s'exposen a continuació:

68

Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019

NÚM.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

UIB 2019. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS (EN MILERS D'EUROS)
VALOR
PREU
PREU
REF. EXP.
ESTIMAT LICITACIÓ
TIPUS
OBJECTE DEL CONTRACTE
PROCED.
ADJUDICACIÓ INCIDÈNCIES
UIB
(IVA
(IVA
(IVA EXCLÒS)
EXCLÒS)
EXCLÒS)
Obert
Manteniment de les zones
19.19
Serveis
Criteris
860
430
344
3, 5, 6 i 8
enjardinades i àrea rural de la UIB
Múltiples
Subministrament d'un difractòmetre
raigs X de monocristal per a la
resolució atòmica de molècules
Obert
4.19
Subministrament petites i macromolècules per a la
Criteris
450
450
450
3, 5 i 8
investigació en els Serveis
Múltiples
Cientificotècnics de la UIB (Projecte
EQC2018-004265P)
Servei de creació a mida d'una
plataforma de tramitació
Obert
electrònica, un gestor d'expedients i
10.19
Serveis
Criteris
330
330
240 3, 5, 6, 7 i 8
evolució de l'arquitectura actual
Múltiples
d'administració electrònica de la
Universitat de les Illes Balears
Adquisició d’un equip de dispersió
de raigs X de baix angle (SAXS)
Obert
15.19
Subministrament per a la Universitat de les Illes
Criteris
600
600
600
3, 5, 6 i 8
Balears (Projecte: EQC2018Múltiples
004206-P AEI/FEDER UE)
Redacció del projector integrat
d'obra i activitat i direccions d'obra
Obert
24.18
Obres
per a la construcció de l'edifici
Criteri
358
326
240
3, 5, 6 i 8
interdepartamental en el campus de
Preu
la Universitat de las Illes Balears
Lot 1. Subministrament de paper A4
de fibra verge i de fibra reciclada
Obert
per a fotocopiadora, impressora i
31.18
Subministrament
Criteris
361
117 Preus Unitaris 3, 4, 5, 6, 7 i 8
escriptura
Múltiples
Lot 4. Cartutxos d'impressió de
tòner i de tinta
Servei de manteniment i suport del
programari INNOPAC-MILLENIUM- Negociat
33.18
Serveis
SIERRA per al Servei de Biblioteca
Sense
117
23
23
3, 5, 6 i 8
i Documentació de la Universitat de Publicitat
les Illes Balears
Servei de manteniment dels equips
40.15
Serveis
de sistema d'alimentació elèctrica
Pròrroga
51
51
51
5i8
ininterrompuda (SAI) de la UIB
Addenda excepcional: Servei de
manteniment de les zones
enjardinades i àrea rural de la
6.15
Serveis
Pròrroga
46
46
46
5i8
Universitat de les Illes Balears, cura
dels horts i neteja de la urbanització
del campus
Addenda:Servei de manteniment
1.16
Serveis
integral de la Universitat de las Illes Pròrroga
70
70
70
5i8
Balears

Els codis de les incidències assenyalades, en el seu cas, són els següents:
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UIB 2019. 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

Respecte de 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.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general, el compliment és alt.
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 examinats consta l'informe
relatiu a la conveniència d'efectuar els contractes, a la finalitat pública per satisfer, i també a la
descripció del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
Tots els expedients examinats han estat objecte de tramitació ordinària.
En tots els expedients fiscalitzats consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació, que
aprova la despesa i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
Quant al procediment d'adjudicació, els expedients núm. 1, 2, 3, 4 i 6 s'han tramitat per
procediment obert amb criteris múltiples; l'expedient núm. 5, per procediment obert amb criteri
preu, i l'expedient núm. 7, per procediment negociat sense publicitat. En aquest últim cas,
l'elecció del procediment respon al fet que tan sols hi ha un únic proveïdor en tot l'Estat
espanyol que presti el servei requerit i que pugui complir l'objecte del contracte (supòsit segon
de l'art. 168 de la LCSP), fet que queda correctament justificat en l'expedient.
Tots els expedients revisats s'han licitat d'acord amb el PCAP tipus, amb l'informe favorable de
l'assessoria jurídica de la UIB.
En els expedients núm. 5, 6 i 7 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. 116 de la LCSP).
En l'expedient núm. 5 no consta el certificat de tramitació de despesa anticipada, amb la
condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient (art. 117.2 de la LCSP).20

20

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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En l'expedient núm. 1 s'ha aprovat la despesa sense analitzar l'adequació de les anualitats
d'exercicis futurs als límits percentuals que determinen les normes pressupostàries (art. 47 de
la LGP i art. 65 de la Llei 14/2014).
En cap dels expedients analitzats consta justificada, de forma raonada, l'elecció de les fórmules
utilitzades per a quantificar els criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules (art. 146.2
de la LCSP).
En el PCAP dels expedients núm. 2 i 4, la fórmula per valorar les ofertes econòmiques és
l'anomenada «de proporcionalitat inversa», que consisteix a multiplicar la puntuació màxima
atribuïble al preu pel quocient entre l'oferta més bona i la que es valora. Aquestes fórmules
atenuen significativament les diferències entre les ofertes, atès que puntuen, fins i tot, les que
no presenten baixa, la qual cosa desvirtua la importància del preu com a criteri de valoració.
En l'expedient núm. 6, la fórmula establerta en el PCAP per valorar les proposicions
econòmiques dels lots 1 i 4 atorga, al criteri del preu, una puntuació mínima de 42 punts sobre
un total de 70 punts a qualsevol licitador, encara que no presenti cap rebaixa en l'oferta. Cal
destacar que el PCAP prioritza els criteris avaluables de forma automàtica, que representen el
90 % de la puntuació total que es pot obtenir, enfront del 10 % assignat als criteris avaluables
mitjançant un judici de valor.
En els PCAP dels expedients núm. 3 i 4 no consta especificada la distribució de les
puntuacions màximes per assignar als subcriteris subjectius i tècnics que s'han de valorar.21
En el PCAP dels expedients núm. 1, 5 i 7 no es justifica adequadament la no-procedència
d'establir un termini de garantia dels contractes (art. 67.2 del RGLCSP).
4. Preu dels contractes
Tots els expedients disposen de l'informe per justificar que el preu del contracte és adequat al
de mercat.
En l'expedient núm. 6, el càlcul del valor estimat del contracte, que figura detallat en el PCAP,
inclou el valor de les possibles modificacions en el període de pròrroga, per un import total de 8
milers d'euros (art. 101.2 de la LCSP).
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 tots els expedients de contractació subjectes a regulació harmonitzada s'ha publicat la
formalització del contracte en el DOUE i en el perfil de contractant. Quant la resta d'expedients,
s'ha dut a terme la publicació corresponent en el perfil de contractant.
En cap expedient no consta que s'hagi publicat el contracte signat, juntament amb l'anunci de
formalització, en el perfil de contractant (art. 154 de la LCSP).
En l'expedient núm. 3, la formalització del contracte s'ha comunicat al Registre de Contractes
del Sector Públic amb anterioritat a la data de formalització.

21

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions formulades.
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En els expedient núm. 5 i 7, relatius a contractes subjectes a regulació harmonitzada, la
publicació de l'anunci de formalització en el perfil de contractant és anterior a la publicació del
dit anunci en el DOUE o, en el seu cas, abans que hagin transcorregut 48 hores sense que es
rebi notificació de la seva publicació (art. 154.3 de la LCSP).22
En l’expedient de pròrroga núm. 9, no consta publicada l’adopció de l’acord de pròrroga en el
perfil de contractant. D’altra banda, respecte dels expedients núm. 6 i 7, que s’han prorrogat,
tampoc consten efectuades les dites publicacions (art. 63, i 347.3 de l’LCSP). A més, respecte
a cap dels expedients de pròrroga (núm. 8, 9 i 10), ni respecte a les pròrrogues revisades dels
expedients núm. 6 i 7, no consta la comunicació al Registre de Contractes del Sector Públic
(art. 346.3 de la LCSP).23
En cap dels expedients de pròrroga revisats, la UIB no ha publicat l'adopció de l'acord de
pròrroga, així com tampoc la comunicació al Registre de Contractes del Sector Públic. D'altra
banda, respecte dels expedients núm. 6 i 7, que s'han prorrogat, tampoc consten efectuades
les dites publicacions ni comunicacions (art. 63, 346.3 i 347.3 de la LCSP).
La informació relativa als contractes examinats ha estat tramesa, dins el termini legalment
establert, al Registre de Contractes del Sector Públic.
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, solvència financera i tècnica o
professional, i es verifica que els licitadors no incorren en cap de les prohibicions per 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'expedient núm. 3, el PCAP determina els requisits mínims i els llindars que s'han d'assolir
per acreditar la solvència econòmica o financera de l'adjudicatari, però no la forma en què
aquest n'ha d'acreditar el compliment. Quant a la solvència tècnica o professional, el PCAP no
especifica les condicions mínimes o els llindars que s'han d'assolir per ser considerants
solvents (art. 87.2 i 89 de la LCSP).
En l'expedient núm. 7 no consta presentat el document acreditatiu del volum de la xifra de
negocis per justificar la solvència econòmica o financera, sinó tan sols una declaració
responsable. El punt 13.3 del PCAP indica que la solvència econòmica o financera s'ha
d'acreditar amb la presentació dels comptes anuals.
En l'expedient núm. 3, l'informe tècnic de valoració dels criteris subjectius utilitza, per a valorar
l'oferta presentada, subcriteris i puntuacions que no estan prevists en el PCAP.

En la fase d’al·legacions, la UIB ha aportat el justificant de recepció de l’enviament de l’anunci al DOUE corresponent a cada un dels
expedients objecte de la incidència.
22

23

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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En l'expedient núm. 3, el contracte s'ha adjudicat a l'únic licitador participant en el procediment,
tot i que l'oferta presentada té la consideració d'anormal o desproporcionada, sense que se li
hagi requerit la justificació corresponent (art. 149 de la LCSP).24
En l'expedient núm. 3, el requeriment al licitador perquè aporti la documentació per a resultar
adjudicatari s'ha efectuat telemàticament, a través de la Plataforma de Contractació del Sector
Públic, i limita el termini per a presentar-la les 13.35 h del darrer dia per fer-ho.
En els expedients núm. 1, 4, 5 i 6, l'adjudicació dels contractes s'ha produït fora del termini
màxim de dos mesos establert en la normativa de contractació (art. 158.2 de la LCSP).
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, 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 respectiu.
En els expedients núm. 3 i 6, la formalització dels contractes s'ha dut a terme fora del termini
màxim establert en la normativa de contractació (art. 153 de la LCSP).25
8. Execució del contracte
En tots els expedients consten les factures que han emès els contractistes.
En tots els expedients, incloses les pròrrogues, i excepte els expedients núm. 4 i 5, s'han
realitzat pagaments que superen el termini màxim de 30 dies des de la data d’aprovació de la
factura (art. 198.4 de la LCSP).
b. Contractes menors

S'han examinat deu contractes menors, per un import conjunt de 145 milers d'euros, sense IVA.
Els contractes s'han seleccionat a l'atzar, entre els que tenen un import d'adjudicació superior a
1,5 milers d'euros.
Els contractes menors examinats són els següents:
UIB 2019. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS REVISATS ( EN MILERS D'EUROS)
NÚM.

REF. EXPEDIENT

OBJECTE

1

367676

2

356275

3

2019/181

4
5

352142
379563

6

2019/314

7

389700

Ordenador MacBook Pro 15" 367676
SISTEMA DE 4 CANALS D'ADQUISICIÓ+ACKNOWLEDGE+TERMINAL ELECTRODE
REUTILITZABLES TP+TRANSDUCTOR RESPOSTA GALVÀNICA. JOC AURICULARS.
STIM TRACKER QUAD KIT. ALTRES: GEL, ELECTRODES I VOLANDERES (SOL356275)
SUBMINISTRAMENT DE 12 ARMARIS ARXIVADORS D'EXPEDIENTS, DE MIDA 132 X 47 X
62, AMB 4 CALAIXOS PER AL MAGATZEM DEL SOTERRANI DE L'EDIFICI ANTONI MARIA
ALCOVER I SUREDA - INV 181/2019
Compra de material informàtic
FACTURA LLICÈNCIA TURNITIN DEL 28/2-27/11/2018
REPARAR I PINTAR LA BARANA DE LA TERRASSA DE QUÍMICA DE L'EDIFICI MATEU
ORFILA I ROTGER. INV. 314/2019.
Quota anual d'Europractice i manteniment de les llicències del programari utilitzat en les
tasques de disseny i fabricació de circuits integrats.

24

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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IMPORT (IVA
EXCLÒS)
2
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3
3
13
2
7
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UIB 2019. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS REVISATS ( EN MILERS D'EUROS)
NÚM.

REF. EXPEDIENT

8

2019/288

9

340702

10

2019/22

OBJECTE
SUBMINISTRAMENT DE 5 CANONS DE PROJECCIÓ PER A LES AULES 14, 15, 19 AULA
DE MÀSTER I AULA D'INFORMÀTICA DE LA FACULTAT DE TURISME. INV. 288/2019.
Modernització de pòrtic IBERTEST mitjançant incorporació de nou sistema de control amb
electrònica externa i independent del PC (340702 )
Despeses d'aigua

IMPORT (IVA
EXCLÒS)
4
23
77

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En les sol·licituds que ha tramitat UIBdigital no consta la signatura de qui les proposa, sinó tan
sols el codi d'usuari. A més, en els expedients núm. 1, 2, 4, 5, 7 i 9 no consta la firma
manuscrita o digital del responsable que ha de justificar la necessitat del contracte, d'acord amb
el que disposa la 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 partides pressupostàries analítiques (art. 118.1 de la LCSP).
L'article 118.3 de la LCSP determina que «en l'expedient s'ha de justificar 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, individualment o conjuntament, superin
la xifra que consta a l'apartat primer d'aquest article. L'òrgan de contractació ha de comprovar
el compliment d'aquesta regla». En els expedient núm. 1, 2, 4, 5, 7 i 9 es tramita la sol·licitud
per UIBDigital i 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». Tot i així, no consta que
l'òrgan de contractació hagi comprovat el compliment d'aquesta regla.
En l'expedient núm. 4 no es justifiquen, de forma raonada, les necessitats que s'han de satisfer
amb l'objecte del contracte (art. 118.1 de la LCSP).
En els expedients núm. 4 i 9, no consta la sol·licitud dels tres pressuposts o, si escau, la
justificació de la no-necessitat de sol·licitar-los (Instruccions GER 01.2/2018, de 4 de juliol de
2018, i 01.3/2018, de 30 d'abril de 2019, de la Gerència de la UIB).
En tots els contractes, excepte en els núm. 3 i 8, el pagament de les factures s'ha produït fora
dels 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-ne la
informació per sol·licitud i no per número d'expedient, per data d'adjudicació i no per
data d'obligació reconeguda. Automatitzar la generació de la informació de la descripció
de l'objecte del contracte, a fi de no duplicar-la.
Calcular el valor estimat dels contractes d'acord amb la normativa vigent.
Definir en el PCAP les condicions mínimes o els llindars necessaris per complir els
requisits de solvència econòmica i tècnica que s'han d'acreditar.
Incloure en el PCAP els paràmetres objectius que permetin identificar ofertes
anormalment baixes, referits a l'oferta considerada en el seu conjunt¸ quan s'utilitzin una
pluralitat de criteris d'adjudicació.
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Planificar adequadament el procés d’elaboració dels expedients de contractació a fi de
complir els terminis que fixa la normativa de contractació; en especial, els terminis per
adjudicar els contractes.
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.
Habilitar els mecanismes que possibilitin el pagament del preu dels contractes en els
terminis establerts en l'article 198 de la LCSP.
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V. ANNEXOS
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ANNEX I. MARC NORMATIU DE L'EXERCICI 2019
UIB 2019. MARC NORMATIU DE L'EXERCICI 2019
Normativa autonòmica
Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes
Balears (BOIB núm. 95, de 8 d'agost de 2002)
Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears (BOIB núm. 42, de 29 de març de 2003)
Decret 178/2003, de 31 d'octubre, pel qual es regula el procediment per obtenir l'avaluació i l'acreditació de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears (BOIB núm. 157, de 13 de desembre de 2003)
Decret 50/2004, de 28 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UIB (BOIB núm. 79, de 5 de juny de
2004)
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 3 d’abril de 2007)
Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 25 de maig de 2010)
Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2015)
Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 (BOIB núm. 169, de 29 de
desembre de 2018)
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears
del Conveni col·lectiu del personal laboral docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB núm. 114, de 15 de setembre de 2018)
Decret 7/2017, de 10 de febrer, pel qual es regulen els complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes
Balears (BOIB núm. 18, d'11 de febrer de 2017)
Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria tributària i administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social de
la COVID-19 (BOIB núm. 45, de 28 de març de 2020)
Normativa estatal
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques (BOE núm. 4, de 4 de gener de 1985)
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit (BOE núm. 312, de 29 de desembre de 1992)
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 257,
de 26 d’octubre de 2001)
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (BOE núm. 307, de 24 de desembre de 2001)
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (BOE núm. 284, de 27 de novembre de 2003)
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 (BOE núm. 285, de 29 de novembre de 2006)
Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (BOE núm. 89, de 13 d'abril de 2007)
Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE núm. 89, de 13 d’abril de 2007)
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 118, de
15 de maig de 2009)
Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla general de comptabilitat pública (BOE núm. 102, de 28 d’abril de 2010)
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 (BOE
núm. 315, de 31 de desembre de 2011)
Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE núm. 168, de 14 de juliol
de 2012)
Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (BOE núm. 103, de 30 d’abril de 2012)
Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu (BOE núm. 96, de 21 d’abril de
2012)
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic (BOE núm. 311, de 28 de
desembre de 2013)
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015)
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015)
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 (BOE núm. 272, de 9 de novembre de 2017)
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018)
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018 (pressuposts prorrogats per a 2019) (BOE núm. 161, de 4 de juliol de 2018)
Resolució de 13 de maig de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el IV Conveni col·lectiu únic per al personal laboral de
l'Administració General de l'Estat (BOIB núm. 118, de 17 de maig 2019)
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UIB 2019. MARC NORMATIU DE L'EXERCICI 2019
Resolució de 6 de març de 2019, de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, per la qual es publica la Instrucció 1/2019, de 28 de
febrer, sobre contractes menors, regulats en la Llei 9/2017, de 8 de novembre (BOE núm. 57, de 7 de març de 2019)
Normativa interna
Resolució de la directora general del Treball, de data 29-07-2005, per la qual es fa públic el conveni col·lectiu del personal laboral de la Universitat de les
Illes Balears (BOIB núm. 121, de 16 d'agost de 2005)
Acord normatiu 11504 del dia 18 de setembre de 2015 pel qual s'aprova el Reglament del registre electrònic de la Universitat de les Illes Balears (FOU
núm. 419, de 25 de setembre de 2015)
Acord executiu 11531 del dia 29 de setembre de 2015 pel qual es delega la firma de determinats documents comptables (FOU núm. 420, de 16 d'octubre
de 2015)
Acord normatiu 11551 del dia 29 d'octubre de 2015 pel qual es regula la gestió dels recursos generats procedents d'accions de recerca i innovació amb
finançament extern (FOU núm. 422, de 20 de novembre de 2015)
Acord executiu 11689 del dia 2 de febrer de 2016 pel qual es crea la Comissió Assessora de Rendició de Comptes de la Universitat (FOU núm. 427, de 19
de febrer de 2016)
Acord executiu 12987 del dia 12 de febrer de 2019 sobre la fiscalització prèvia en determinats expedients de contractació (FOU núm. 476 de 15 de febrer
de 2019)
Acord normatiu 12960 del dia 19 de desembre de 2018 pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2019
(FOU núm. 474 extraordinari, de 28 de desembre de 2018)
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ANNEX II. FITXES INDIVIDUALITZADES UIB I ENTITATS DEPENDENTS
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A.

FITXA NÚM. 1. UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Denominació de l’entitat:

Exercici

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

2019

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: 09/09/20

OBSERVACIONS: COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI 2019

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 2019
ACTIU

Exercici 2019 % / Total

Exercici 2018

Var. 19-18

Exercici

% / Total

Exercici

2019

Ing o Desp.

2018

13.476
13.476
85.283

13,5%
13,5%
85,2%

13.873
13.873
79.372

-2,9%
-2,9%
7,4%

a) De l'exercici

84.302

84,2%

78.267

7,7%

981

1,0%
0,0%

78.501

68,1%

81.560

-3,8%

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

I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material

810
77.691

0,7%
67,4%

782
80.778

3,6%
-3,8%

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

2
0

i en curs de fabr. i deteriorament del valor
5. Feines realitzades per l'entitat per al seu immobilitzat

0
0

0,00
0,00

V. Inversions financeres a llarg termini
B) Actiu corrent
I. Actius en estat de venda

0
36.808
0,00

II. Existències
III. Deutors i altres comtes per cobrar

0,00
20.172

0,00
0,00
31,9%

17,5%

0
31.917
0,00
0,00
16.027

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
16.636

14,4%

0
0,00
15.890

115.309

100,0%

113.477

Total actiu
PASSIU

Exercici 2019 % / Total

Exercici 2018

6. Altes ingressos de gestió ordinària
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Excessos de provisions

99.957

99,9%

94.613

8. Despeses de personal

-81.091

78,9%

-77.501

4,6%

4,7%

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

-69.590
-11.501
-679

67,7%
11,2%
0,7%

-66.679
-10.822
-1.138

4,4%
6,3%
-40,3%

1,6%

10. Aprovisionaments

Var. 19-18

0

-15.878

a) Subministraments i serveis exteriors
b) Tributs i altres

-15.244
-65

14,8%
0,1%

-16.001 -4,7%
123 -152,8%

-4.765
-101.844

4,6%
99,1%

-4.843
-99.360

-43.785
-41.124
-2.661

-38,0%
-35,7%
-2,3%

-41.275
-36.085
-5.190

6,1%
14,0%
-48,7%

24.447

21,2%

24.535

-0,4%

25.359

22,0%

28.148

-9,9%

no finan. i actius en estat de venda
b) Baixes i alienacions

435
24.924

0,4%
21,6%

499
27.649

-12,8%
-9,9%

0

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. Deteriorament valor i resultats per alienacions de l'immob.

0

-56 1242,9%

0,7%

-56 1242,9%

14. Altres partides no ordinàries
a) Ingresos

3
3

0,0%
0,0%

-58 -105,2%
-4.861 -100,1%

b) Despeses

0

II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES

22,6%

18.854

38,3%

150

0,1%

131

14,5%

10.228

8,9%

4.027

154,0%

b) De valors negociables i de crèdit a l'actiu immob.
16. Despeses financeres
b) Altres
17. Despeses financeres imputades a l'actiu

257

0,2%

99

159,6%

6,0%
7,4%

6.191
8.406

11,7%
1,4%

Total passiu

115.309

100,0%

113.477

1,6%

Exercici 2019

Exercici 2018

(I+13+14)
15. Ingressos financers

Var. 19-18

50,0%

3

0,0%

2

50,0%

-133

0,1%

-166

-19,9%

-133
0

0,1%

-166 -19,9%
0

105

0,1%

94.450

5.618

III. RESULTAT DE LES OPERACIONS

-99.640 -

3.089

FINANCERES (15+16+1718+19+20)
IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'EXERCICI
(II+III)

b) Ràtio d'actius no corrents = Actius no corrent / Total actiu

2

0,0%

20. Deteriorament de valor, baixes i alienació

-45,8%

0,0%

0

100.068

10.735

-4.861

3

0

-102.729

a) Fons de maniobra = Actiu corrent - Passiu corrent

-2.636

19. Diferències de canvi

TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI

Exercici 2019

-58 -100,0%

18. Variació del valor raonable en actius i passius fin.

TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI

Indicadors patrimonials

-4.747

-752

26.073

6.916
8.522

-1,6%
2,5%

0,7%

I. Provisions a c.t.

associades a c.t.
IV. Creditors i altres comptes per pagar
V. Ajusts per periodificació

-1.887

-3,6%

-752

C) Passiu corrent

II. Deutes a c.t.
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i

0
14,9%

II. Patrimoni generat
1. Resultats d'exercicis anteriors
2. Resultats de l'exercici

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

5,6%

-15.309

-3,9%
0,0%

0

1.366 -12,4%
1.366 -12,4%
2 -100,0%

11. Altres despeses de gestió ordinària

66.475
83.215

I. Provisions a ll.t.
II. Deutes a ll.t.

0
0

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

25,9%

55,4%
72,2%

d'imputació a resultats
B) Passiu no corrent

0
0

1,2%
1,2%

63.877
83.215

0

1.105 -11,2%

1.196
1.196
0

15,3%

A) Patrimoni net
I. Patrimoni aportat

III. Ajusts per canvis de valor
IV. Altres increments patrimonials pendents

18

1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials
b) Taxes
2.Transferències i subvencions rebudes

A) Actiu no corrent

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

Var. 19-

0
0

0,0%

-165 -163,6%

-25

-329

-92,4%

-2.661

-5.190

-48,7%

Exercici 2018
13.063

Indicadors pressupostaris

Exercici
2019

Exercici
2018

68,1%

71,9%

7,4%

7,6%

c) Ràtio de liquiditat = Actiu corrent- Existències / Passiu corrent
d) Ràtio de tresoreria = Efectius i altres actius líquids eq./ Passiu corrent

141,2%
63,8%

169,3%
84,3%

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

87,4%
16,8%

80,0%
13,9%

e) Ràtio de solvència = Actiu / Passiu exigible

224,2%
44,6%

241,4%
41,4%

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

3,0%
71,5%

3,2%
67,8%

50,7%
0,3%

40,1%

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%
16,6%

2,6%
17,2%

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

29,6%

22,9%

f) Ràtio d'endeutament = Passiu exigible / Total passiu
g) Estructura endeutament = Passiu exigible c.t. / Passiu exigible
h) Cost de finançament = Despeses financeres / Passiu exigible

0,4%
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS DE L'EXERCICI 2019 (EN MILERS D'EUROS)
Previsions
Modificacions
inicials

Ingressos
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

15.244
73.707
181
89.132

1.192
3.100
1
4.293

7.687
7.687
96.819
13.424
0
13.424
110.243

2.419
2.419
6.712
14.302
1.420
15.722
22.434

Crèdits

Despeses

inicials

Previsions
definitives

Drets reconeguts Drets rec./
nets
Tot.drets

16.436
76.807
182
93.425
0
10.106
10.106
103.531
27.726
1.420
29.146
132.677

Modificacions Crèdits definitius

15.468
76.272
160
91.900
9.961
9.961
101.861
0
1.419
1.419
103.280

15,0%
73,8%
0,2%
89,0%
0,0%
9,6%
9,6%
98,6%
0,0%
1,4%
1,4%
100,0%

Grau
execució
94,1%
99,3%
87,9%
98,4%
0,0%
98,6%
98,6%
98,4%
0,0%
99,9%
4,9%
77,8%

Recaptació
neta
12.864
64.072
121
77.057
7.818
7.818
84.875
1.017
1.017
85.892

COMPARACIÓ AMB L' EXERCICI 2018
Drets pendents
de cobrament

Prev.
inicials ex.
2018
15.994
65.252
191
81.437

2.604
12.200
39
14.843
0
2.143
2.143
16.986
0
402
402
17.388

Obligacions

Obl.recon./

Grau

Pagaments

Oblig. pendents

reconegudes

Total obl.

execució

líquids

de pagament

6.534
6.534
87.971
7.711
6.900
14.611
102.582
Crèdits
inicials ex.
2018

Drets recon.
exercici 2018

Var. 19-18
prev. inic.

Var. 19-18
drets recon.

-4,7%
13,0%
-5,2%
9,4%

15.933
67.900
158
83.991

-2,9%
12,3%
1,3%
9,4%

17,6%
17,6%
10,1%
74,1%
-100,0%
-8,1%
7,5%

9.536
9.536
93.527

4,5%
4,5%
8,9%

9.726
9.726
103.253

-85,4%
-85,4%
0,0%

0

Var. 19-18

Oblig. recon.

Var. 19-18

crèd. inic.

exercici 2018

oblig. rec.

1. Despeses de personal

73.445

-946

72.499

71.676

71,5%

98,9%

70.854

822

67.211

9,3%

66.993

7,0%

2. Despeses corrents en béns i serveis

11.922

1.194

13.116

9.757

9,7%

74,4%

8.543

1.214

11.716

1,8%

9.983

-2,3%

3. Despeses financeres

207

14

222

206

0,2%

92,8%

206

0

205

1,0%

175

17,5%

4. Transferències corrents

715

1.522

2.237

1.233

1,2%

55,1%

1.220

13

933

0

1.231

0,2%

5. Fons de contingència
OPERACIONS CORRENTS

110
86.399

0
1.784

110
88.183

0
82.872

0,0%
82,6%

0,0%
94,0%

80.823

2.049 #

101
80.166

8,9%
7,8%

0
78.383

5,7%

6. Inversions reals
7. Transferències de capital

22.649
319

20.631
19

43.280
337

16.544
87

16,5%
0,1%

38,2%
25,8%

15.562
84

982
3

21.206
319

6,8%
0,0%

18.449
69

-10,3%
26,1%

22.968

20.650

43.618

16.631

16,6%

38,1%

15.646

985 #

21.525

6,7%

22.434

131.801

99.503

99,2%

75,5%

96.469

3.034 #

101.691

7,5%

18.518
96.901

-10,2%

109.367

796

891

-1,7%

793

0,4%

796
97.265

891
102.582

-1,7%
7,5%

793

0,4%
2,7%

OPERACIONS DE CAPITAL
OPER. NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL

876

0

876

796

0,8%

0,0%
90,9%

876
110.243

0
22.434

876
132.677

796
100.299

0,8%
100,0%

90,9%
75,6%

0
0 #
3.034 #

PRESSUPOSTS TANCATS
Concepte

Saldo inicial

Drets pendents de cobrament
Obligacions pendents de pagament

Rectif. i

anul·lacions
15.606
317
2.243
0

Total pendent
15.289
2.243

RESULTAT PRESSUPOSTARI

Recaptació
pagaments
14.181
2.242

% de
modif.
2,0%
0,0%

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

2016
-719
-304
-1.023
19.741

2017
1.952
-484
1.468
20.888

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

16.636
18.962
5.278
228
30.548

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

19.040
211

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

11.297

2018

Grau de
realitz.
92,8%
100,0%

Insolvències

Pendent al
tancament
1.108
1

MODIFICACIONS DE CRÈDIT
Transf. de crèdit positives
1.575
Trans. de crèdit negatives
-1.540
Generacions
8.098
Incorporació de romanent
14.301
Total modificacions
22.434

2019
-3.374
8.933
5.559
26.119

97.694

2,7%

2.358
623
2.981
30.548
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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

103.280
101.861
1.419
-100.299
-99.503
-796
2.981
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Denominació de l’entitat:

Exercici
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

2019

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'opin ió 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 2019, 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.

Denominació de l’entitat:

Exercici
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

2019

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 opinió, excepte per les excepcio ns descrites en els apartats "Resultats del treball", la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, durant l'e xercici 2019, compleix
adequadament la legislació més important que li és d'aplicació.
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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

OBSERVACIONS:
De l'anàlisi dels comptes anuals realitzat per l'SCIB s'ha de destacar:

2019

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

CIF: G07779895

a) El balanç de situació de la Fundació, a 31 de desembre de 2019, presenta un dèficit de capital circulant de 1.559
milers d’euros.

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.

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:

561.778,55 € % sobre els ingressos

100,0%
7,0%

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 2019
ACTIU

Exercici 2019

% / Total

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI 2019
Exercici 2018 Var. 19-18

DEURE

Exercici 2019 % / Tot. Ing. Exercici 2018 Var. 19-18
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

1.889
22
1.076
740
22
29
3.155
7
699
560
9
385
1.495
5.044
Exercici 2019

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

37,5%
0,4%
21,3%
14,7%
0,4%
0,6%
62,5%
0,1%
13,9%
11,1%
0,2%
7,6%
29,6%
100,0%
% / Total

1.620
33
801
753
22
11
2.761
8
506
386
14
475
1.373
4.382

16,6%
-32,6%
34,3%
-1,7%
-1,4%
161,6%
14,3%
-9,3%
38,1%
45,1%
-33,6%
-19,0%
8,9%
15,1%

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

Exercici 2018 Var. 19-18

315

6,2%

221

42,4%

77
247
930
-1.101
1
238
15
4.714
0
241
319
494
3.660
5.044

1,5%
4,9%
18,4%
-21,8%
0,0%
4,7%
0,3%
93,5%

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

1,9%
0,0%
0,0%
0,9%
-109,7%
63,4%
-43,5%
14,0%
-100,0%
-5,8%
20,4%
-8,9%
20,0%
15,1%

4,8%
6,3%
9,8%
72,6%
100,0%

7.898
6
-12
-409
84
-2.952
-4.345
-194
14
-48
42

98,7%
-0,1%
0,1%
5,1%
1,0%
36,8%
54,2%
2,4%
0,2%
0,6%

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

8,6%
-0,5%
-28,8%
-16,8%
17,6%
13,0%
9,2%
-16,2%
-49,1%
-20,1%
-481,1%
561,1%

14. Despeses financeres
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

0,0%

0

-41

0,5%

0 9761804,8%

-1

0,0%

1

-187,1%

-41

1

-5970,7%

1
0

-10
0

-105,0%

1

-10

-105,0%

-27

-49,1%

-14

-27

-49,1%

-14

-27

-49,1%

-38

-64,3%

-14

0,2%

D) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER INGRESSOS
Exercici 2019
8.002
-8.016

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

Conceptes
FONS DE MANIOBRA

DADES SIGNIFICATIVES
2019
1.559

Exercici 2018 Var. 19-18
7.380
622
-7.418
-597

-

2018
1.372

Var. 19-18
- 187

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

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)

-13

Composició dels passius exigibles:
Deutes amb entitats financeres

-

-

Altres deutes

4.729

4.160

569

a) Immobilitzat / Total actiu

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

4.729

4.160

569

562

437

125

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

7.440
8.002

6.943
7.380

227

119

497
622
108

147

99

48

106,47

95,18

11,29

28

27

0

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

Indicadors patrimonials

2019

2018

37,5%

37,0%

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

66,8%
31,7%
106,7%

66,6%
33,2%
105,3%

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

93,8%
10,4%
-0,9%

95,0%
13,0%
0,0%
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GRAU DE COMPLIMENT DEL PLA D'ACTUACIONS DE FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE L'EXERCICI 2019

COMPARACIÓ AMB L'EXERCICI 2018

Var. Abs. (Realitz.PRESSUPOST REALITZACIÓ
Ppost.)
11
12
1,00
299
409
110,00
2.204
2.952
748,00
4.819
4.581 238,00
2
41
39,00
20
20,00
7.335
8.015
680

Var. Rel.
9,1%
36,8%
33,9%
-4,9%
1950,0%
9,3%

PRESSUPOST VAR. PPOST. REALITZACIÓ VAR. 19-18
2018
19-18
2018
REALIT.
11
0,0%
17
-29,4%
270
10,7%
492
-16,9%
2.291
-3,8%
2.613
13,0%
5.259
-8,4%
4.269
7,3%
4
-50,0%
0 9761804,8%
7.835
-6,4%
7.391
8,4%

Var. Abs. (Realitz.OPERACIONS DE FUNCIONAMENT. INGRESSOS
PRESSUPOST REALITZACIÓ
Ppost.)
1. Resultats d'explotació de l'activitat mercantil
2. Quotes d'usuaris i afiliats
6.131
5.937 194
3. Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
499
610
111
4. Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat
658
27 631
5. Altres ingressos
47
77
30
6. Ingressos financers
0
0
7. Ingressos extraordinaris
1
1
TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE FUNCIONAMENT
7.335
6.652 683

Var. Rel.
#¡DIV/0!
-3,2%
22,2%
-95,8%
64,9%
-10,3%

PRESSUPOST VAR. PPOST. REALITZACIÓ VAR. 19-18
2018
19-18
2018
REALIT.
610
-100,0%
728
-100,0%
6.686
-8,3%
5.937
0,0%
459
610
35
1780,0%
27
1,8%
45
4,4%
77
0,6%
0
0,0%
1
0,0%
7.835
-6,4%
7.380
-9,9%

OPERACIONS DE FUNCIONAMENT. DESPESES
1. Ajuda monetària
2. Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern
3. Consum d'explotació
4. Despeses de personal
5. Amortitzacions provisions i altres despeses
6. Despeses financeres i assimilades
7. Despeses extraordinàries
TOTAL DESPESES OPERACIONS DE FUNCIONAMENT

RESULTATS D'EXPLOTACIÓ PER CENTRES DE FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE L'EXERCICI 2019

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
1.877
684
2.556
2.118
645
136
8.016

DESPESES
1.890
530
2.506
1.914
482
693
8.015

-

-

RESULTAT
13
154
50
204
163
557
1
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INGRESSOS
2018
1.766
679
2.602
1.563
521
261
7.392

COMPARACIÓ AMB L'EXERCICI 2018
VAR. ING.
DESPESES
VAR. DESP. RESULTAT VAR. RTAT.
19-18
2018
19-18
2018
19-18
6,3%
1.756
7,6%
10
-230,0%
0,7%
559
-5,2%
120
28,3%
-1,8%
2.602
-3,7%
#¡DIV/0!
35,5%
1.371
39,6%
192
6,3%
23,8%
353
36,5%
168
-3,0%
-47,9%
761
-8,9% 500
11,4%
8,4%
7.402
8,3% 10
-110,0%

Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019
Denominació de l’entitat:

Exercici

FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

2019

Objecte social:
institució
dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca.
INFORME
D'AUDITORIA
FINANCERA

0

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'opin ió 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 2019,
així com dels resultats de les seves operacions corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, i de conformitatamb el marc normatiu d'informació financera
que resulta d'aplicació.

Denominació de l’entitat:

Exercici

FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

2019

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 2019, en tots els aspectes significatius, amb la legislació més important que li és d'aplicació relativa a
l'administració i control dels fons públics.
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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

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

OBSERVACIONS: -

2019
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%
5,6%

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 2019
ACTIU

Exercici 2019

% / Total

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI 2019
Exercici 2018 Var. 19-18

DEURE

Exercici 2019 % / Tot. Ing. Exercici 2018 Var. 19-18
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

55
33
22
0
0
0
167
0
0
137
0
0
30
222
Exercici 2019

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
71
0
0
0
71
0
222

24,8%
14,9%
9,9%

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

0,0%
75,2%

61,7%

13,5%
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

51,8%
130,8%
0,3%

0,0%
10,2%

7,1%

26,9%
18,2%

Exercici 2018 Var. 19-18

68,2%
68,2%

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

8,1%
60,1%

32,0%

32,0%
100,2%

217

93,5%

188

15,5%

0
15
-138
-86
-8

0,1%
6,5%
59,4%
37,0%
3,4%

0
10
-114
-79
-4

-56,3%
50,6%
21,3%
9,1%
100,0%

0
0

-100,0%
-140,2%

0

0,0%

0

0

0,0%

0
0

0
0

-140,2%

0

0

-140,2%

0

0

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

0

0

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

0

0
0
0

0,0%

14. Despeses financeres

0,0%

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

0,0%
0,0%
0,0%

94,5%

94,5%
18,4%

D) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER INGRESSOS
Exercici 2019
232
-232

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

Conceptes
FONS DE MANIOBRA

DADES SIGNIFICATIVES
2019
96

Exercici 2018 Var. 19-18
198
34
-197
-35

2018
115

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. 19-18
19

0

0

Composició dels passius exigibles:
Deutes amb entitats financeres

-

-

Altres deutes

71

37

34

a) Immobilitzat / Total actiu

Total passiu exigible
Procedència dels ingressos de l'exercici:

71

37

34

Ingressos de la UIB
Resta d'ingressos

13
219

13
185

-

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

232

198

34
-

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

-

Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal anual (milers €)

3
46

-

0

Indicadors patrimonials

34

3
38

8

86

2019

2018

24,8%

19,3%

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

235,2%

415,1%

42,3%

64,8%

d) Actiu / Passiu exigible
e) Passiu exigible / Total passiu

312,7%

514,4%

31,9%

19,4%

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

100,0%
0,0%

100,0%
0,0%

-140,2%
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ADMINISTRATIU DE L'AQUIB DE L'EXERCICI 2019
COMPARACIÓ AMB L'EXERCICI 2018
Var. Abs. (Realitz.PRESSUPOST VAR. PPOST. REALITZACIÓ VAR. 19-18
DESPESES
PRESSUPOST REALITZACIÓ
Ppost.)
Var. Rel.
2018
19-18
2018
REALIT.
1. Despeses de personal
138
138
0,0%
113
22,1%
113
22,1%
2. Despeses corrents en béns i serveis
89
86 3,00
-3,4%
81
80
7,5%
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
OPERACIONS CORRENTS
227
224 3,00
-1,3%
194
17,0%
193
16,1%
6. Inversions reals
27
27
0,0%
20
35,0%
20
35,0%
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
27
27
0,0%
20
20
OPERACIONS NO FINANCERES
254
251 3
-1,2%
214
18,7%
213
17,8%
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL DESPESES
254
251 3,00
-1,2%
214
18,7%
213
17,8%
Var. Abs. (Realitz.INGRESSOS
PRESSUPOST REALITZACIÓ
Ppost.)
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
15
15
4. Transferències corrents
239
217 22
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
254
232 22
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
254
232 22
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
254
232 22
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Var. Rel.

PRESSUPOST VAR. PPOST. REALITZACIÓ VAR. 19-18
2018
19-18
2018
REALIT.

0,0%
-9,2%

10
204

50,0%
17,2%

10
188

50,0%
15,4%

-8,7%

214

18,7%

198

17,2%

-8,7%

214

18,7%

198

17,2%

-8,7%

214

18,7%

198

17,2%
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Denominació de l’entitat:

Exercici

CONSORCI AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS

2019

Objecte social:
institució
dedicada al servei públicFirma
de l'educació
superior
i de la ASSOCIATS,
recerca.
INFORME
D'AUDITORIA
FINANCERA
d’auditoria: CMS
AUDITORS
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 2019, 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
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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
28 de maig de 2021, amb núm. RGE E-758/2021 (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 190/2021 dels comptes anuals de
la Universitat de les Illes corresponent a l'exercici 2019, en la sessió de 18 de juny de 2021.
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VIII.

AL·LEGACIONS
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Senyor,
Adjuntes us enviam les al·legacions en resposta a l’informe provisional anual realitzat
a la Universitat corresponent a l’exercici 2019.
Palma, 28 de maig de 2021
La Gerent,

FULLANA
PUIGSERVER
ANTÒNIA - DNI
43010950F

Firmado digitalmente
por FULLANA
PUIGSERVER
ANTÒNIA - DNI
43010950F

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
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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 2019

Pàgina de l’informe:

1

Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
2.

OBJECTIUS, ABAST I RENDICIÓ DE COMPTES

C.

RENDICIÓ DE COMPTES

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
No consta que el Consell Social de la UIB hagi aprovat els comptes anuals de
l'AQUIB corresponents a l'exercici 2019 (art. 14.2 LOU).

Text de l’al·legació:
L’article 14.2 de la LOU disposa que correspon al Consell Social aprovar els
comptes anuals de la Universitat i els de les entitats que en puguin dependre,
sense perjudici de la legislació mercantil o una altra a què les dites entitats
puguin estar sotmeses en funció de seva personalitat jurídica.
En el cas de l’AQUIB, l’article 28 dels Estatuts de l’AQUIB, relatiu a l’aprovació
de comptes, determina que durant el primer trimestre de cada any el director ha
d’elevar al Consell de Direcció la proposta del compte de resultats i el balanç
en data del 31 de desembre anterior. El Consell de Direcció ha d’aprovar els
comptes i els balanços abans que finalitzi el segon trimestre de l’exercici
següent i n’ha de retre comptes immediatament a les entitats consorciades.
Per tant, atesa la remissió que la LOU fa a la normativa reguladora dels ens
dependents i atès que els Estatuts de l’AQUIB atribueixen l’aprovació dels
comptes al seu Consell de Direcció, entenem que no correspon al Consell
Social de la UIB aprovar els comptes anuals de l’AQUIB.

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 2019

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:
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 24.448 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 resultats», a 31 de desembre de 2019, 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.
Els imports que consten com a increments patrimonials pendents d’imputació a
resultats corresponen bàsicament a immobles cedits a la UIB o finançats amb
subvencions i a altres béns mobles que han estat finançats amb subvencions
rebudes a partir de l’any 2015.
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El detall de la informació del fitxer de l’inventari de la UIB no permetia
determinar quin actiu ha estat finançat amb subvencions ni el percentatge del
seu finançament.
Per resoldre aquesta incidència, per al tancament de l’exercici 2020 s’han
identificat els béns de l’actiu de la UIB que han estat finançats per subvencions
i s’ha comprovat per a cada bé que la informació de l’origen i del percentatge
del finançament són correctes.
Per dur a terme aquesta actuació, s’ha aconseguit del sistema GPA (gestió
patrimonial) la informació del total amortitzat, amortització de l’exercici i valor
residual sobre l’inventari de béns mobles el 31/12/2019 en un format Excel. A
aquest fitxer s’hi ha incorporat la informació dels béns subvencionats (amb
indicació del projecte o conveni) i el percentatge de subvenció. Amb el detall
d’aquesta informació, es disposa de la relació valorada dels béns que tenen
aquesta característica i que figuren a l’epígraf «IV. Altres increments
patrimonials pendents d'imputació a resultats», així com es determina l'efecte
sobre el resultat econòmic patrimonial de l'exercici.
S’ha comprovat el valor residual subvencionat i s’ha regularitzat en data
01/01/2020 l’import del compte «130. Subvencions de capital pendents».
Malgrat el que hem apuntat, encara no es pot lligar la informació al sistema
GPA, ja que es necessita dissenyar un camp específic d’informació i incorporar
per a cada bé la informació necessària. És factible fer feina amb el fitxer en
Excel i, per tant, per a futurs exercicis es farà feina sobre aquest fitxer
d’informació incorporant per a cada exercici els béns mobles finançats amb
subvencions i determinant l’import de l’amortització de l’exercici que ha d’anar a
resultats.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Al·legació núm.:
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Universitat de les Illes Balears corresponent a
l'exercici 2019

Pàgina de l’informe:
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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:
3. A 31 de desembre de 2019, 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
l'IBISEC en certifiqui el valor a la UIB. Atès que no es disposa d'una valoració
adequada de les obres i atès 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 2019,
hauria de figurar en l'epígraf «II. Immobilitzat material» ni el seu efecte en el
patrimoni net.

Text de l’al·legació:
La Universitat, a l’exercici 2020, ha incorporat a l’inventari i donat d’alta al seu
actiu els immobles i les millores a edificis finançats pel Consorci per al Foment
d’Infraestructures Universitàries.
L’article 1 dels Estatuts del COFIU determina que el COFIU «es constitueix per
finançar, gestionar i dur a terme obres noves i actuacions en edificis ja existents
propietat de la Universitat de les Illes Balears [...] El Consorci està integrat per
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Universitat de
les Illes Balears.»
Per altra banda, l’article 3 dels esmentats Estatuts estableix les finalitats del
COFIU, que són:
a)
La
construcció
complementàries.

d’infraestructures

universitàries,

educatives

b) La rehabilitació, modificació i/o adaptació d’immobles i altres edificacions

i
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propietat de la Universitat de les Illes Balears.
c) L’equipament d’instal·lacions i centres universitaris.
d) La creació de qualsevol altre tipus de recursos universitaris.
En data 23 de maig de 2019, previ Acord de la comissió liquidadora del COFIU
de data 8 de juny de 2018, es va signar l’Acord entre l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per
a la liquidació i l’extinció del Consorci per al Foment d’Infraestructures
Universitàries (COFIU), amb efectes des del 31 de desembre de 2018.
La clàusula 5 de l’esmentat acord determina que els immobles i les
infraestructures construïts pel COFIU són propietat de la Universitat de les Illes
Balears, per això la Universitat ha procedit en l’exercici 2020 a tramitar l’alta
dels immobles i les infraestructures que es varen construir durant el període
d’activitat del COFIU a l’inventari de béns immobles de la Universitat de les Illes
Balears.
Per donar-los d’alta a l’inventari, la Universitat n’ha calculat el valor raonable
partint de la informació de què disposa respecte al cost en què va incórrer el
COFIU per construir-los, deduint l’amortització experimentada pels dits
immobles des de la data d’entrada en ús fins a la data d’alta a l’inventari.
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. 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 14.055
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 5.684 milers hauria de
figurar com a exigible a curt termini en el balanç de situació. D'altra banda, amb
la informació que ha facilitat la UIB i amb els procediments d'auditoria que ha
dut a terme l'SCIB, no es pot concloure si una part d'aquests 14.055 milers
d'euros s'hauria de classificar en l'epígraf «Patrimoni net» del balanç.

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
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registrar al capítol 7 d’ingressos l’ajuda rebuda de la Unió Europea i cancel·lar
en formalització el deute corresponent.
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 al 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 lliuri els corresponents
fons FEDER al Tresor Públic.
Atès que, en 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-les no és que la Universitat les reemborsi sinó que les 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 a 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, atès que
la Universitat desconeix la data en què acabarà 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 reemborsables FEDER en el llarg
termini.
Aquest criteri és reforçat per la realitat fàctica que, avui, no s’ha sol·licitat el
reemborsament de cap de les bestretes que constaven a llarg termini al
tancament de l’exercici 2019, 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’aquests fons s’ha prorrogat fins al lliurament del finançament
FEDER.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
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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 els apartats «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 a curt termini, per un import total de 9.800 milers d'euros.
No hi consten registrats, per projecte o subvenció, els imports que apareixen en
el balanç a curt i a 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
a aquell en què 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:
6. Segons s'informa en la nota «F4 Normes de reconeixement i valoració» de la
memòria dels comptes anuals de l'any 2018, el Consell de Direcció va acordar
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. El mateix tipus d'elements que no es troben subvencionats tenen
una vida útil de 14 i 6 anys, respectivament. No ha quedat justificada la
reducció de la vida útil d'aquests elements pel fet que estiguin subvencionats,
per això es romp el principi d'uniformitat establert en l'apartat de «Principis
comptables» de la part «Marc conceptual de la comptabilitat pública» del PGCP
aplicable a l'entitat. L'SCIB no ha obtingut ni ha pogut quantificar l'efecte que
aquesta reducció de la vida útil ha suposat en el compte de pèrdues i guanys
de l'exercici fiscalitzat, 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, les circumstàncies següents:
- L'ús que l'entitat espera fer de l'actiu. L'ús s'estima per referència a la
capacitat o al rendiment físic esperat de l'actiu.
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- 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 projectes, sobre la base de les
justificacions següents:
a. L’ús que la Universitat espera fer d’aquests actius es justifica únicament i
exclusivament per 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 conclòs l’activitat
de recerca que n’ha justificat l’adquisició.
b. Es tracta d’equipaments la durada dels quals, per la intensitat del seu ús
o per les condicions experimentals a què estan sotmesos, no s’espera
que 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 de la resta d’actius de la Universitat.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
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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. La UIB manté registrades les instal·lacions esportives i l'edifici de la
residència d'estudiants en l'epígraf «II. Immobilitzat material» del balanç de
situació. La UIB va encarregar la gestió d'aquestes construccions a la FUEIB
mitjançant l'acord normatiu de creació de l'entitat. El dit acord normatiu no
concreta les condicions associades a l'encàrrec realitzat, ni descriu la
naturalesa del transfons de l'operació. A més, no consta que la UIB disposi de
cap altre document formalitzat per a regular la situació d'aquests actius. Per
aquest motiu, l'SCIB no pot determinar el tractament comptable que s'hauria
d'aplicar a aquesta operació.

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 d’aquests actius, 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
amb les condicions que destacam en negreta:
• La gestió de les instal·lacions esportives del campus de la Universitat l’ha de
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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’encomanda
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 la UIB
pot revocar l’encomanda 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 tenint el control del nivell de servei actual d’aquests
actius. La FUEIB està subjecta a la coordinació amb la Gerència de la
Universitat i els vicerectorats competents, pel que fa a la determinació tant de
les condicions econòmiques com de servei que implica la gestió d’aquests
actius.
És la UIB, en qualitat de propietària dels 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 té 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
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
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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

Limitacions de l'abast

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
8. La UIB no ha facilitat a l’SCIB la documentació necessària per poder dur a
terme la revisió completa de la despesa de personal registrada en el capítol 6
del pressupost de 2019, per un import de 8.749 milers d’euros, i per verificar-ne
l'adequació al que disposa l’article 47 del Decret 75/2004 relatiu a les
inversions de caràcter immaterial. Per aquest motiu, l’SCIB no pot concloure
sobre la raonabilitat d’aquesta despesa ni sobre la seva imputació correcta al
capítol 6 d’inversions reals del pressupost de l’exercici fiscalitzat pel fet de
complir els requisits per ser considerades inversions de caràcter immaterial.

Text de l’al·legació:
La Resolució de 20 de gener de 2014 de la Direcció General de Pressuposts
que estableix els codis que defineixen la classificació econòmica
(BOE núm. 25, de 29 de gener) defineix les despeses d'inversions de caràcter
immaterial com les despeses realitzades en un exercici, no materialitzades en
actius, susceptibles de produir els seus efectes en diversos exercicis futurs,
com ara campanyes de promoció de turisme, fires, exposicions, estudis i
treballs tècnics, etc., així com aquelles inversions en actius immobilitzats
intangibles, com ara concessions administratives, propietat industrial, propietat
intel·lectual, despeses d'investigació i desenvolupament, etc.
La Universitat, seguint el criteri anterior, ha imputat a l’article 64 del pressupost
de despeses d’inversions de caràcter immaterial, despesa de personal
corresponent a projectes de recerca i desenvolupament per import de 6.558
milers d’euros (programa 541A), dels quals 5.508 milers d’euros corresponen a
projectes de finançament afectat, i la resta a projectes propis de la Universitat.
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Aquests projectes disposen de les corresponents memòries explicatives, en les
quals es detallen la finalitat i els objectius de la recerca, que, a més, en els
supòsits dels projectes de recerca competitiva, han estat validats per les
entitats concedents del finançament i, per tant, queden acreditats els requisits
als quals el Decret 75/2004 subjecta les despeses d’inversió immaterial.
La UIB entén que les despeses corresponents a aquests projectes no haurien
de quedar incloses dins la limitació a l’abast, atès que la documentació existent
justifica suficientment la seva imputació al capítol VI del pressupost.
La resta de despeses de personal imputades al capítol VI corresponen
bàsicament als programes 325A Projecció externa i internacionalització, i 635A
Tecnologies de la informació i les comunicacions, en els quals la UIB
desenvolupa diversos projectes respecte als quals, seguint les recomanacions
de la Sindicatura, la UIB té previst verificar que es mantenen els requisits que
fonamentaren la seva qualificació com a projectes d’inversió immaterial.
Finalment, en la mesura que la UIB ha facilitat la documentació de què
disposava, entenem que no és encertada l’afirmació que la Universitat no ha
aportat documentació; seria més aviat que la documentació aportada no permet
concloure la raonabilitat que aquesta despesa s’ha d’imputar al capítol VI.
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. D'acord amb la liquidació del pressupost de 2018, el romanent de tresoreria
incorporat ha ascendit a 14.302 milers d'euros, que, sumats als crèdits inicials
de romanents de tresoreria pressupostats, per un import de 13.424 milers
d'euros, donen un total de 27.726 milers d'euros de romanents de 2018 aplicats
a 2019, amb un excés de 1.863 milers d'euros (1.667 milers d'euros al 2018)
respecte del que es disposa en els articles 7 i 8 del capítol II del títol II de les
normes d'execució pressupostària de 2019 i en la resta de normativa aplicable
a la UIB.

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
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
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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 pot 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 2018 fou de 8.758 milers
d’euros (F.23.5. Comptes anuals de la UIB), i el crèdit finançat amb romanent
de tresoreria no afectat a l’exercici 2018, de 1.755 milers d’euros (E.4. Comptes
anuals de la UIB), xifres que suposen un marge entre la despesa possible i
l’efectivament realitzada de 7.003 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:
10. S'han detectat generacions de crèdit per ingressos en negatiu, per un
import de 1.094 milers d'euros. D'aquests, 535 milers d'euros són rectificacions
d'aplicacions pressupostàries inicials, mentre que la resta correspon,
principalment, a devolucions de subvencions per incompliment de les
obligacions contretes. Així mateix, el saldo net de les transferències de crèdit
és de 35 milers d'euros, que correspon a dues modificacions de crèdit que es
financen amb ingressos: una, amb càrrec a fons de recerca del Ministeri, i
l'altra, amb romanent de tresoreria. Atesa la naturalesa de les operacions,
l'SCIB considera que aquests tipus de modificacions de crèdit que utilitzat la
UIB no són adequats.

Text de l’al·legació:
Cal esmentar que a les normes d’execució per a l’any 2020 la UIB ha incorporat
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):
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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:
11. 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, va crear 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 el
gener de 2019.
El control intern es regeix per les normes d’execució del pressupost. Així,
d’acord amb l’article 33 de les normes d’execució corresponents a l’exercici
2020, la gestió econòmica financera de la Universitat està subjecta al règim de
control intern en els termes prevists en aquestes normes. Afegeix el dit article
que el control intern abasta el conjunt de l’activitat financera i els actes de
contingut econòmic de la Universitat de les Illes Balears i les seves entitats
dependents; i el seu exercici correspon al Servei d’Intervenció en els
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termes prevists a les normes d’execució del pressupost.
L’article 34 afegeix que el Servei d’Intervenció depèn orgànicament del
Rector i desenvolupa les seves competències amb autonomia funcional
respecte als òrgans de gestió.
Per tant, cal entendre que la previsió estatutària ha estat sobrepassada per la
regulació que les normes d’execució del pressupost disposen del control intern,
que s’encomana a un òrgan especialitzat, independent de la Gerència i que
gaudeix d’autonomia funcional per dur a terme les seves funcions.

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:
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.

Text de l’al·legació:
En data 20 d’abril de 2021 el Rector de la Universitat va presentar la
documentació requerida pel Registre de la Propietat número 2 de Palma per
immatricular l’edifici Anselm Turmeda, ubicat al campus universitari.
En data 20 d’abril de 2021 el Registre de la Propietat número 2 de Palma va
donar la seva conformitat a la sol·licitud d’inscripció al Registre de l’esmentat
edifici, i el 3 de maig de 2021 va emetre la nota simple acreditativa del registre
de l’edifici al tom 3616, llibre 496, foli 114, de la finca 070240000583977,
propietat de la Universitat.
Per altra banda, la Universitat va aprovar en data 29 d’abril de 2021 la despesa
corresponent als serveis de registre de la resta d’edificis de la Universitat, per
tal de donar compliment al que estableix l’article 151.2 dels Estatuts de la
Universitat, que indica que el Gerent de la Universitat ha d’inscriure en el
Registre de la Propietat els béns i drets susceptibles de ser-hi inscrits,
mitjançant certificat amb el vistiplau del Rector.
En l’actualitat es prepara la documentació que es requereix per inscriure els
edificis Ca ses Llúcies i Guillem Cifre de Colonya.
Està previst donar compliment complet al precepte indicat anteriorment al llarg
dels anys 2021 i 2022.
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Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Documentació acreditativa del registre de l’edifici Anselm Turmeda de la
Universitat al Registre de la Propietat número 2 de Palma.
2. Aprovació de la despesa del servei d’immatriculació de la resta d’edificis
pendents de registrar al Registre de la Propietat número 2 de Palma.
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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. 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 2019 s'ha detectat un total de 108 professors d'aquesta
categoria professional contractats com a temporals (99 i 88 professors
al resum de nòmines de desembre de 2018 i 2017, 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 al capítol VI, aquest percentatge se situa en un 63,5 % a 31 de
desembre de 2019 (61,7 %, a 31 de desembre de 2018).

−

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 2019, el
PDI laboral suposa un 56,5 % del total PDI, també computat en
equivalències a temps complet (56,4 %, a 31 de desembre de 2018).

Text de l’al·legació:
Aquesta incidència reprodueix i actualitza la recollida als informes de 2017 i
2018, que fou objecte d’al·legacions, 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 2019 s'ha detectat un total de 108 professors d'aquesta categoria
professional contractats com a temporals (99 i 88 professors al resum de
nòmines de desembre de 2018 i 2017, 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 % 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 al capítol VI,
aquest percentatge se situa en un 63,5 % a 31 de desembre de 2019
(61,7 %, a 31 de desembre de 2018).
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’hi han de tenir
en compte, ja que no són titulars de la docència.
Fets aquests aclariments, hem fet el càlcul computat en equivalències a temps
complet, i surt un 45,58 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 % del
total PDI. D'acord amb els registres de desembre de 2019, el PDI laboral
suposa un 56,5 % del total PDI, també computat en equivalències a temps
complet (56,4 %, a 31 de desembre de 2018).
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 53,2 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.
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Nom de l’informe: Informe provisional dels
comptes anuals de la Universitat de les Illes
Balears corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

14

Pàgina de l’informe:
Nom de l’entitat: Universitat de les Illes Balears

Apartat de l’índex de l’informe: II.1. Opinió de l’auditoria financera i
conclusions del compliment de la legalitat

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
−

La UIB remunera 2 treballadors PAS amb 155,40 euros cada un, pels
serveis prestats fora de l’horari laboral per atendre exàmens
d’oposicions de l'BSALUT. Atesa la seva naturalesa, aquestes
remuneracions s'haurien de liquidar com a capítol I, i no com a capítol
VI, del pressupost corrent de despeses

Text de l’al·legació:
La Universitat de les Illes Balears té un contracte amb l’IB-salut signat el dia 1
de febrer de 2019 l’objecte del qual són els «serveis logístics i recursos
professionals de suport per a la realització dels processos selectius
corresponents a l’OPE 2015, 2016 i 2017 del Servei de Salut de les Illes
Balears». Abans d’aquest any, es tractava com un projecte i s’imputaven totes
les seves despeses al capítol VI, incloses les hores extraordinàries que pogués
fer el personal. Ara bé, ja durant l’any 2019 la UIB va canviar aquest criteri, i els
pagaments de personal d’aquests tipus de contractes ja s’imputaven al capítol
I. Per tant, aquesta incidència s’ha resolt dins el mateix exercici que s’ha
fiscalitzat.
Atès que es tracta d’un cas aïllat i l’import al qual fa referència és menor, es
proposa que no consti a l’apartat de conclusions del compliment de legalitat.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
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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 2019 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 2019
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):
1.
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
3.

BALANÇ

1.
OPINIÓ DE L'AUDITORIA FINANCERA I CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
A.

ACTIU

a. ACTIU NO CORRENT
1. Immobilitzat material
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
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 5.854 milers d'euros, que és
el valor net comptable d'aquests elements al tancament de l'exercici 2019.
Text de l’al·legació:
El paràgraf al·legat no és coherent amb la limitació a l’abast que consta al
fonament de l’opinió financera de l’informe, segons la qual no es pot determinar
el tractament comptable del dit immobilitzat. Per altra banda, i pel que fa al
registre comptable de les instal·lacions esportives i l'edifici de la Residència
d'Estudiants, donam per reproduït el contingut de l’al·legació formulada a la dita
limitació a l’abast.
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:
5. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Durant l'exercici 2019, la UIB ha reconegut obligacions relatives al projecte de
construcció i equipament de l'Edifici Interdepartamental de Ciències de la Salut,
per un import de 186 milers d'euros, que s'ha finançat amb un préstec concedit
per la CAIB. Per a registrar l'operació a efectes de la comptabilitat patrimonial,
la UIB ha aplicat la norma de reconeixement i valoració núm. 18
«Transferències i subvencions» del Pla general de comptabilitat pública i, en
conseqüència, ha reconegut un ingrés de 186 milers d'euros en el compte del
resultat econòmic patrimonial de 2019. Atès que aquest projecte s'ha finançat
mitjançant un préstec, no li és aplicable la dita norma de valoració i, per tant, no
s'hauria d'haver registrat l'ingrés de 186 milers d'euros.

Text de l’al·legació:
Amb efectes de l’1 de gener de 2020, s’ha identificat la part corresponent a
préstecs, bestretes reemborsables i subvencions del total d’excés de
finançament afectat del quadre 23.4 de la memòria corresponent al tancament
de l’exercici 2019.
Amb aquesta informació s’han regularitzat els comptes 522/172 al dia
01/01/2020, per la qual cosa quedarà corregida la present incidència.

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:
5. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
La UIB finança projectes mitjançant ajudes rebudes del Ministeri de Ciència i
Innovació i del Ministeri d'Economia i Competitivitat, en la modalitat de
subvenció i en la modalitat de bestreta reemborsable. En molts de projectes, el
finançament resultant és una combinació de les dues modalitats. A l'objecte
d'imputar a resultats les aportacions d'aquestes ajudes, la UIB ha aplicat la
norma de reconeixement i valoració núm. 18 «Transferències i subvencions»
del Pla general de comptabilitat pública, i ha estimat, a nivell general, que les
ajudes rebudes dels ministeris representen un 50 % en la modalitat de
subvenció i un 50 %, en la modalitat de bestreta reemborsable. No obstant
això, l'SCIB ha constatat que les ajudes concedides pel Ministeri d'Economia,
Indústria i Competitivitat a projectes d'I+D+i corresponents al Programa Estatal
d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la
Sociedad, relatives a les convocatòries per a l'any 2015 i 2016, per un import
de 277 milers d'euros en la modalitat de subvenció i per un import de 150 milers
d'euros en la modalitat de bestreta reemborsable, representen el 65 % i el 35
%, respectivament.

Text de l’al·legació:
Les convocatòries esmentades disposen que el finançament d’aquestes
subvencions es pot realitzar directament amb una subvenció i, a més, en part,
amb bestretes reemborsables FEDER. Per a cada projecte subvencionat, la
resolució de concessió disposa si es finança exclusivament amb subvencions o
si també hi ha una part del finançament que és una bestreta reemborsable
FEDER. Per a aquells projectes en els quals hi ha bestreta reemborsable
FEDER, aquest finançament sempre ha suposat el 50% de l’import.
Per tant, per als dits projectes, amb independència que globalment en les
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convocatòries de 2015 i 2016 la subvenció hagi suposat el 65% del seu import i
la bestreta el 35% d’aquest import, la UIB identifica per a cadascun la part
corresponent a subvencions i bestretes de forma individualitzada. Quan hi ha
hagut bestreta, aquesta ha estat del 50% de l’import del projecte.
Així, la UIB no fa l’estimació «a nivell general» que les ajudes rebudes dels
ministeris representen un 50% en la modalitat de subvenció i un 50% en la
modalitat de bestreta reemborsable. El finançament de cada projecte es
determina segons la resolució de concessió individualitzada per a cadascun, i
només en aquells projectes en què el finançament correspon en un 50% a
bestreta reemborsable i en l’altre 50% a una subvenció, s’aplica el criteri que
les obligacions reconegudes de l’exercici s’han finançat a parts iguals amb
ambdues fonts de finançament.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Fitxer de detall de despeses de 2019 FEDER MINECO, on:
Columna T: nom del projecte
Columna AZ: si el projecte té finançament de bestreta reemborsable

FEDER.
Es pot comprovar que s’identifiquen els projectes que tenen finançament amb
bestreta reemborsable FEDER (amb «Sí» a la columna AZ) i els que no en
tenen (amb «No» a la columna AZ).
Només es considera que és despesa finançada amb subvenció el 50% de la
despesa de l’exercici dels projectes que tenen a la columna AZ un «Sí».
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
5. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
L'apartat 2.b de la norma de reconeixement i valoració núm. 18 del Pla general
de comptabilitat pública de 2010 estableix que les subvencions i les
transferències rebudes s'han de reconèixer com a ingrés, entre d'altres, quan
s'hagin complert les condicions associades al seu gaudiment i no hi hagi dubtes
raonables sobre la seva percepció. Quan el compliment de les condicions
associades al seu gaudiment s'estenguin a diversos exercicis, es presumeix el
compliment, un cop adquirit l'actiu o realitzada la despesa, si en el moment de
l'elaboració dels comptes anuals de cada un dels exercicis que afecti, es
compleix i no hi ha dubtes raonables sobre el compliment de les condicions que
afecten els exercicis posteriors. De l'execució dels nostres procediments es pot
destacar, en relació amb els criteris de reconeixement d'ingressos per
subvencions i transferències rebudes, que la UIB imputa els ingressos de
l'exercici en funció de la meritació de les despeses corrents que es financin. No
consta, al tancament de l'exercici fiscalitzat, respecte de cap dels nombrosos
projectes finançats amb subvencions i transferències, prova que les condicions
associades al seu gaudiment es compleixen ni que no hi hagi dubtes raonables
sobre el compliment de les condicions en els exercicis posteriors.

Text de l’al·legació:
El Pla general de comptabilitat pública, aprovat per l’Ordre EHA/1037/2010, de
13 d’abril, regula, a la part segona, relativa a les normes de reconeixement i
valoració, els criteris per registrar les subvenciones rebudes.
La norma divuitena disposa que l’ens beneficiari ha de reconèixer com a
ingressos les transferències i subvencions rebudes quan existeixi un acord
individualitzat de concessió de la transferència o subvenció a favor de l’ens
esmentat, s’hagin complert les condicions associades al seu gaudi i no hi hagi
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dubtes raonables sobre la seva percepció, sense perjudici d’imputar-les als
pressuposts, cosa que s’ha d’efectuar d’acord amb els criteris recollits a la
primera part d’aquest text, relativa al marc conceptual de la comptabilitat
pública.
D’acord amb el PGCP, en el cas de subvencions per a la construcció d'actius i
de subvencions per a despeses corrents d'execució plurianual, s'entendran que
se n’han complert les condicions sempre que en el moment de l'elaboració dels
comptes anuals no hi hagi dubtes raonables que s’hagin de complir. En aquest
cas, la subvenció es considera no reintegrable en proporció a l'obra executada.
La Universitat segueix el criteri descrit i, per a aquelles subvencions en les
quals consta un acord individualitzat de concessió (la resolució de concessió),
per a les quals ja s’hagi executat una part de la despesa elegible sense que els
òrgans de gestió i control de la Universitat (Oficina de Suport a la Recerca,
Servei d’Intervenció i Servei de Comptabilitat) hagin manifestat objeccions a la
despesa realitzada, la subvenció es considera no reintegrable i, en
conseqüència, es registren els ingressos que hagi meritat en proporció a la
despesa ja realitzada respecte del total del projecte subvencionat.
Aquest criteri resulta coherent amb el principi de correlació d’ingressos i de
despeses que recull el PGCP a la norma de reconeixement i valoració de
transferències i subvencions, quan disposa que les subvencions s’han
d’imputar al resultat de l'exercici sobre una base sistemàtica i racional de forma
correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció de què es tracti.
En el cas de les subvencions per finançar despeses, encara amb més detall, el
PGCP disposa que aquestes s'imputaran al resultat del mateix exercici en què
es meritin les despeses que es financen.
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:
ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU

6.

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En l'epígraf «IV. Fluxos d'efectiu pendent de classificació» consta l'import
acumulat del volum d'operacions que s'han registrat en els comptes al llarg del
temps, i no el saldo final al tancament de l'exercici corresponent. D'acord amb
les normes d'elaboració dels comptes anuals incloses en la tercera part del Pla
general de comptabilitat pública, l'estat de fluxos d'efectiu ha d'informar sobre
l'origen i la destinació dels moviments en les partides, així com sobre la variació
neta produïda en l'exercici. Així, en l'epígraf «IV. Fluxos d'efectiu pendent de
classificació» han de figurar els cobraments i els pagaments dels quals es
desconeix l'origen en el moment d'elaborar l'estat de fluxos d'efectiu, i no el
volum del total d'operacions que s'hi ha registrat durant els exercicis.

Text de l’al·legació:
Aquesta incidència és la primera vegada que fa la Sindicatura de les Illes
Balears als informes provisionals dels comptes anuals presentats per la
Universitat de les Illes Balears.
Consideram que la informació reflectida és correcta, atès que explica
adequadament les variacions i els moviments d’efectiu durant l’any 2019.
Només cal matisar la part dels fluxos d’efectiu pendents de classificar. La UIB
pren nota d’aquesta incidència, que quedarà resolta en la liquidació dels
comptes de l’any 2020.

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

A.

PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Durant l'exercici 2019, s'han tramitat 449 transferències de crèdit, per un import
conjunt de 8.329 milers d'euros, que només afecten redistribucions entre codis
de classificació pressupostària analítica, però que no modifiquen la classificació
econòmica d'ingressos o de despeses de les partides pressupostàries. L'article
5.b de les nomes d'execució del pressupost de la UIB de 2019 indica el
següent: «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». Durant l'execució del treball de
camp, l'SCIB ha identificat projectes que contenen codis de classificació
pressupostària analítica que es transfereixen a altres partides amb fons sense
afectar, cosa que contravé el dit article. Aquests projectes identificats són el
núm. 100, 190, 247, 248, 349 625, 684, 1049, 1050, 1026 i 1134.

Text de l’al·legació:
Les modificacions núm. 100, 190, 247, 248, 349 625, 1049, 1050, i 1026 són
transferències de crèdit realitzades sobre la base de l’Acord normatiu
11551/2015, pel qual es regula la gestió dels recursos generats procedents
d'accions de recerca i innovació amb finançament extern.
L’AN 11551/2015 regula el repartiment i la gestió dels romanents de lliure
disposició que es generin a favor de la UIB com a conseqüència de les accions
de recerca i innovació amb finançament extern (projectes, contractes, convenis
o similars), per determinar com es poden reinvertir en accions de recerca i/o
innovació.
Els recursos generats per aquest tipus d’accions són constituïts per la
diferència que hi ha entre l’import rebut per part de l’entitat finançadora i l’import
de les despeses directes efectivament realitzades en l’execució de l’acció,
sempre que la UIB no tingui l’obligació de tornar aquests romanents. Aquesta
diferència ha de resultar sempre positiva, a fi que l’acció no sigui deficitària per
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a la Universitat.
Els recursos generats solen ser formats, principalment, però no de manera
exclusiva, per dos elements:
1. El cost de personal derivats de les hores de dedicació del personal que
participa en un projecte de recerca competitiu, en la mesura en què és elegible
i, per tant, finançat. Aquest cost suposa una font de recursos per al projecte,
perquè es tracta d’un cost ja cobert a través de les nòmines del personal
implicat, i, com a tal, previst al capítol 1 del pressupost ordinari de la UIB.
2. El romanents que es produeixen en virtut de contractes signats a l’empara de
l’article 83 de la LOU, de convenis i altres accions assimilables.
Són projectes acabats dels quals s’ha justificat la totalitat del finançament
afectat obtingut, per al qual hi ha un romanent per a la Universitat, generalment
perquè una part de les despeses elegibles corresponen a despeses de
personal finançades amb el pressupost ordinari de la UIB.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Durant l'exercici 2019, s'han tramitat 449 transferències de crèdit, per un import
conjunt de 8.329 milers d'euros, que només afecten redistribucions entre codis
de classificació pressupostària analítica, però que no modifiquen la classificació
econòmica d'ingressos o de despeses de les partides pressupostàries. L'article
5.b de les nomes d'execució del pressupost de la UIB de 2019 indica el
següent: «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». Durant l'execució del treball de
camp, l'SCIB ha identificat projectes que contenen codis de classificació
pressupostària analítica que es transfereixen a altres partides amb fons sense
afectar, cosa que contravé el dit article. Aquests projectes identificats són el
núm. 100, 190, 247, 248, 349 625, 684, 1049, 1050, 1026 i 1134.

Text de l’al·legació:
La modificació núm. 1134 suposa una transferència de crèdit de l’analítica
011004 DEGANAT DE LA FACULTAT DE MEDICINA a l’analítica 092301
REVISTES, per un import de 40 milers d’euros.
Té per objecte tornar, a la partida pressupostària corresponent a revistes i
publicacions científiques, una part de la despesa per aquest concepte que
correspon a la Facultat de Medicina.
S’adjunta la justificació presentada al GOIB corresponent a les despeses
derivades de la implantació del Grau de Medicina, per a l’exercici 2019, en la
qual consten les factures següents de revistes (tramitades des de l’analítica
011004 del pressupost UIB, tal com consta al fitxer d’obligacions reconegudes
tramès a la SCIB), i el seu percentatge d’imputació:
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IDENTIFICACIÓ JUSTIFICANTS
NÚM.

NÚM. FACTURA

DATA

PROVEÏDOR
JOHN WILEY &
SONS LTD

282

EMIT20026

14/01/2019

283

MP13410

25/02/2019

284

MP13411

25/02/2019

285

2934584776

15/01/2019

286

900015933

23/01/2019

287

22000013672019 29/03/2019

288

V01832

10/04/2019

289

OSOS5435

25/02/2019

290

31015123101512

07/02/2019

291

F190278

25/07/2019

CONCEPTE

IMPORT

REVISTA ELECTRÒNICA (Exp.
contr. 18/17) ENHANCED
ACCESS LICENSE 2019
141.172,31
REVISTES ELECTRÒNIQUES
(Exp. contr. 16/37)
ScienceDirect Collections Fee
ELSEVIER B.V.
for period from Jan 1, 2019 to
(SCIENCEDIRECT) Dec 31, 2019 - Online Access 202.959,90
REVISTES ELECTRÒNIQUES
(Exp. contr. 16/37)
ScienceDirect Collections Fee
ELSEVIER B.V.
for period from Jan 1, 2019 to
(SCIENCEDIRECT) Dec 31, 2019 - Online Access 50.739,97
REVISTES ELECTRÒNIQUES
(Exp. contr. 18/15) Licence
Year: 01/01/2019 –
31/12/2019. Springer Journals
- Continuing Access academic
Subscription: 5305677197
SPRINGER
Licence Year: 01/01/2019 –
CUSTOMER
31/12/2019. Adis JournalsSERVICE CENTER Continuing Access
GMBH
Subscription: 5305677197
184.545,65
TAYLOR &
FRANCIS GROUP REVISTES ELECTRÒNIQUES.
(INFORMA UK
T&F MEDICAL LIBRARY
LTD) (GE
COLLECTION, SUBJECT
HEALTHCARE)
COLLECTION ACCES FEE
(LLOYD'S MIU)
(Exp. contr. 17/41)
927,94
VOX ROMANICA - ONLINE
AAAS JOURNAL PACKAGE ONLINE AACR JOURNALS
SUITE - ONLINE - SITE
LICENSE AAPG BULLETIN ONLINE AMERICAN
JOURNAL OF PHYSIOLOGY CONSOLIDATED ED ONLINE - TIERS 1-3 JOURNAL
EBSCO
OF BIOLOGICAL CHEMISTRY
INFORMATION
- ONLINE - SINGLE SITE
SERVICES, SLU
JOURNAL OF L
222.120,00
ACORD MARC
D'HOMOLOGACIÓ DE
PUBLICACIONS
PERIÒDIQUES I BASES DE
DADES EN DIFERENTS
FORMATS PER AL SERVEI DE
BIBLIOTECA I
DOCUMENTACIÓ DE LA UIB.
ANY 2019. (Exp. contr.
NOVA AREA, SL
24/15.3)
134.836,12
VBPP-CS-S16 Visible Body
PREMIUM PACKAGEComplete Access Site License
- Subscription- Site License
MSPX-JN-96 Medicine &
Science in Sports & Exercise
Network License: 1 Sim.
User(s) NURS-PK-OVS
OVID
Nursing@Ovid - Site License
TECHNOLOGIES Network License: 1 Sim.
SL
User(s)
7.863,00
LM
EBS - ELSEVIER EBOOK
TIETOPALVELUT SERIES CUSTOMIZED
OY
COLLECTIONS
13.760,00
ChemDraw Professional for
Win & Mac. ACA. An/nual Site
Subscription (S) New sites:
Institution < 5000
undergrads. Existing sites: <
ADDLINK
150 activations. ORD28129SL
SOFTWARE
Període: 25/07/2019 a
CIENTIFICO SL
24/07/2020
5.350,00

DATA DE
PAGAMENT

COST JUSTIFICAT
%
IMPORT
IMPUTACIÓ IMPUTAT

16/05/2019

8,0%

11.293,78

12/06/2019

17,0%

34.503,18

25/03/2019

17,0%

8.625,79

11/04/2019

7,5%

13.840,92

13/03/2019

40,0%

371,18

31/07/2019

6,0%

13.327,20

02/10/2019

7,0%

9.438,53

29/03/2019

17,0%

1.336,71

14/03/2019

40,0%

5.504,00

15/10/2019

50%

2.675,00

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
- Justificació del conveni per a la implantació dels estudis del grau en
Medicina
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Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Durant l'exercici 2019, s'han tramitat 449 transferències de crèdit, per un import
conjunt de 8.329 milers d'euros, que només afecten redistribucions entre codis
de classificació pressupostària analítica, però que no modifiquen la classificació
econòmica d'ingressos o de despeses de les partides pressupostàries. L'article
5.b de les nomes d'execució del pressupost de la UIB de 2019 indica el
següent: «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». Durant l'execució del treball de
camp, l'SCIB ha identificat projectes que contenen codis de classificació
pressupostària analítica que es transfereixen a altres partides amb fons sense
afectar, cosa que contravé el dit article. Aquests projectes identificats són el
núm. 100, 190, 247, 248, 349 625, 684, 1049, 1050, 1026 i 1134.

Text de l’al·legació:
La modificació núm. 684 traspassa els saldos de diverses partides, atès que les
activitats subvencionades ja han estat realitzades i degudament justificades.
S’adjunta còpia de les justificacions presentades.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
-

S’adjunta còpia de les justificacions presentades.
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Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
S'han tramitat 14 expedients de modificació de crèdit per incorporacions de
romanents, per un import de 1.169 milers d'euros. No obstant això, la seva
finalitat ha estat generar crèdit en l’estat de despeses del pressupost de 2019
pels drets finalistes reconeguts en 2018 per als quals no va ser possible
generar el crèdit corresponent abans del tancament de l'exercici. Segons les
normes d'execució del pressupost de 2019, s'haurien d'haver tramitat
modificacions de crèdit per generació. En aquest sentit, el número que
correspon als 14 projectes identificats són els següents: 87, 115, 192, 193, 261,
262, 318, 324, 473, 538, 618, 800, 1.128 i 1.137

Text de l’al·legació:
Aquesta incidència ha estat resolta a l’exercici 2020. Actualment i d’acord amb
que estableixen les normes d’execució del pressupost, tramitam mitjançant
generació de crèdit els drets finalistes reconeguts a l’exercici anterior, quan no
s’hagi pogut generar el crèdit corresponent en aquell exercici abans del
tancament.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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1. Execució d'ingressos
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En l'aplicació pressupostària d'ingressos 31099 «Família nombrosa» del capítol
3 «Taxes, preus públics i altres ingressos» s'ha registrat la compensació
percebuda del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports per la reducció o
l'exempció dels preus públics per serveis acadèmics als alumnes de família
nombrosa de tres fills. Per tercer any consecutiu, es comptabilitzen com a drets
reconeguts les estimacions que fa la UIB de l'import que previsiblement rebrà
del dit Ministeri. Així, a la data de realització de l'Informe, resten pendents de
cobrament 393 milers d'euros corresponents a l'exercici 2019. Aquesta manera
de procedir, en base a estimacions, no compleix els criteris per a reconèixer els
ingressos pressupostaris.

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
que era un criteri de prudència amb el qual mai no vàrem tenir cap sorpresa, ni
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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):
1.
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Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
−

No consta l'aprovació de l'òrgan competent de la UIB de l'increment en
2019 de les retribucions del personal respecte a l'exercici anterior, que
el Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic,
fixa en un màxim del 2,25 %.

Text de l’al·legació:
La Universitat de les Illes Balears fins aleshores es limitava a pagar les
retribucions estipulades per les lleis de pressuposts que li eren d’aplicació, atès
que no és competent per incrementar les retribucions a voluntat. Això no
obstant, durant l’exercici de 2020 ja ho va traslladar al Consell de Govern, la
qual cosa va derivar en un acord del Consell de Govern de la CAIB, en què
s’especificava aquesta qüestió.

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

Acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2021 pel qual es
concreten, per al personal de la Universitat de les Illes Balears, els
conceptes retributius objecte de minoració en l’exercici pressupostari
de l’any 2020.
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Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
−

La UIB remunera un treballador PDI amb 1.362,60 euros en concepte
de «treballs art. 83 LOU». Aquest complement retribueix les tasques de
consultoria i tutoria (assessoria i col·laboració en la docència) que
presta a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el segons
semestre del curs 2018/2019, en el marc del conveni de col·laboració
subscrit entre la UIB i la dita Universitat. L’article 114 «col·laboració
amb altres entitats o persones físiques» dels Estatuts de la UIB
determina que la distribució dels ingressos derivats de realitzar els
contractes regulats per l'article 83 de la LOU s'ha d'ajustar als criteris
següents: la Universitat ha de percebre el 20 % del total i, un cop
deduït aquest percentatge, el romanent es pot destinar totalment a
retribuir els professors que han realitzat el contracte. No consta que
s'hagi aplicat aquest límit per determinar l'import del complement
retributiu, ni tampoc consta justificat com s'han repartit els ingressos
derivats del conveni entre els diferents col·laboradors ni per què
perceben quantitats diferents.

Text de l’al·legació:
Totes les modificacions de crèdit derivades de convenis com el d’aquesta
incidència es tramiten de la mateixa manera: es genera a l’analítica només el
80 per cent per a les despeses corresponents, amb la qual cosa, d’entrada, el
20 per cent queda per a despeses generals. Així es va fer en totes les
modificacions de crèdit derivades d’ingressos de la UOC l’any 2019. En el cas
que ens ocupa, la modificació fou la següent:
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-

La núm. 385, per import de 16.129,51 euros. Es generaren 12.903,60
euros i 3.225,91 euros quedaren per a despeses generals.

Per tant, la retenció del 20 per cent per a despeses generals queda garantit des
del moment en què només es posa a disposició de la persona responsable el
80 per cent del total. El cas que ens ocupa, com hem vist, no ha estat una
excepció.

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

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe: Informe provisional dels
comptes anuals de la Universitat de les Illes
Balears corresponent a l'exercici 2019

Al·legació núm.:

28

Pàgina de l’informe:
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

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
−

Dos treballadors PAS perceben un complement retributiu relatiu a
tasques d’internalització, per un import de 91,20 euros cada un.
L’article 11 de l’Acord entre la Gerència i la comissió de representants
del PAS, en relació amb l’assignació de tasques d’internalització, de 13
de juny de 2016, estableix que, si un funcionari té assignat un
complement personal d’internacionalització i canvia de plaça, dins el
mateix o un altre servei o unitat administrativa, s'ha de tornar a
convocar un procediment per assignar el complement. Dos
treballadors, amb el complement reconegut des de setembre de 2016
que, amb posterioritat, han canviat de plaça, continuen cobrant el dit
complement, sense que constin justificades les raons de la seva
percepció.

Text de l’al·legació:
1a treballador
A la convocatòria de 2016, es va adjudicar el complement d’internacionalització
a una funcionària que ocupava la plaça codi 266, en comissió de serveis, de
l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda (vegeu-ne la justificació).
Aquesta treballadora tenia la seva plaça en propietat al Servei de Pressupost.
Quan l’any 2018 es va convocar un concurs de trasllat, va concursar per
aconseguir la plaça que ocupava en comissió de serveis. No ho va aconseguir i
va quedar a la seva plaça titular, encara que el mateix dia se li va fer un ATF
perquè continuàs a l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda fent les mateixes
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funcions per a les quals se li va adjudicar en el seu moment el complement
d’internacionalització.
2n treballador
A la convocatòria de 2016, es va adjudicar el complement d’internacionalització
a un funcionari que ocupava una plaça a l’Oficina de Suport a la Docència. Es
justificava l’adjudicació pel fet que treballava en la gestió de projectes i
convenis europeus i internacionals (vegeu-ne la justificació).
L’any 2019 es va treure una convocatòria interna per cobrir una plaça de nivell
superior a l’Oficina de Suport a la Docència. El perfil de la plaça era de gestió
de projectes i convenis europeus i internacionals, per la qual cosa es va
mantenir el complement d’internacionalització (vegeu-ne la justificació). Cal
recordar, a més, que és l’única persona amb aquesta tasca específica de
projectes europeus, per tant, no hi podia haver concurrència.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
−
La UIB retribueix un treballador PAS, per un import de 21,66
euros, en concepte d'«antiguitat consolidada», en virtut de l'Acord
marc, de 4 de juliol de 2006, per a l'establiment de les condicions de
treball per a personal administratiu i de serveis de la UIB. No obstant
això, la mateixa Universitat ha detectat un error en el càlcul del dit
import, atès que a aquest treballador només li pertoca cobrar 1,29
euros mensuals en concepte d'«antiguitat consolidada».

Text de l’al·legació:
A partir de l’auditoria de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, s’ha constatat que hi
ha una errada en les seves retribucions. La treballadora assolí la condició actual de
funcionària de carrera en data d’1 d’abril de 2007, quan prengué possessió d’auxiliar
administrativa. Aleshores, tenia assolit un únic trienni reconegut com a auxiliar de serveis
(personal laboral de la UIB) i que percebia per un import de 17,17 euros, en quinze
(mensualitats). En total, eren 257,55 euros anuals, tot de conformitat amb el conveni
col·lectiu vigent del personal laboral de la Universitat de les Illes Balears. El segon trienni
l’assolí l’any 2008 i, per tant, ja com a funcionària de carrera del cos auxiliar administratiu.
El trienni que aleshores tenia reconegut en el moment de la presa de possessió com a
funcionària se li incorporà automàticament i així consta en els fulls de salaris mensuals
successius, però, atesa la nova condició, passà a retribuir-se únicament en catorze
mensualitats; en total, 240,38 euros. Per això, hi havia una diferència anual de 17,17 euros
que la UIB havia de retribuir-li en concepte d’antiguitat consolidada, a raó d’1,23 euros
mensuals en catorze pagues anuals, amb els augments percentuals anuals corresponents i
fins avui.
El Servei de Recursos Humans va traslladar la informació concreta de l’antiguitat
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consolidada de manera errònia. Això provocà que, al full de salaris, s’inclogués l’únic trienni
que teníeu reconegut pel mateix import (17,17 euros mensuals), però, en el concepte
antiguitat consolidada, en comptes d’incorporar la diferència esmentada en el paràgraf
anterior (1,23 euros mensuals), s’incorporà una altra quantitat, més elevada i errònia.
Aquest fet suposa haver percebut de més la diferència, per la qual cosa s’ha comunicat la
circumstància a la interessada, i, entre les nòmines dels mesos de maig i juny de 2021, se li
regularitzarà la situació retributiva (s’adjunta un còpia de l’escrit enviat a la interessada i de
la comunicació interna del Servei de Nòmines i Seguretat Social).

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
S’adjunta còpia de l’escrit enviat a la interessada i de la comunicació interna del
Servei de Nòmines i Seguretat Social
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Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
−
En concepte de «tasques de docència associades», la UIB ha
retribuït dos investigadors predoctorals en formació i un treballador
laboral, per un import de 390,43 euros, de 195,24 euros i de 292,82
euros, respectivament. No consta el suport documental respecte de les
hores realitzades ni tampoc la justificació del preu al qual han estat
remunerades. Respecte dels dos investigadors predoctorals, tampoc
consta el total d’hores anual realitzades per verificar que no s’hagi
superat el màxim legalment establert.

Text de l’al·legació:
Aquestes tres persones tenien un contracte eventual a càrrec de projectes d’investigació
(capítol VI), amb una clàusula que els permetia desenvolupar tasques docents puntuals i no
permanents. Aquest fet determinà que el Vicerectorat de Professorat proposàs de pagar-los
aquestes tasques mitjançant un document elevat a aquest efecte i amb el consentiment
tant de les persones interessades com dels responsables respectius. S’adjunta la
documentació acreditativa.
A cada un d’ells, els assignaren docència segons les necessitats existents i el denominador
comú és l’equivalència retributiva a les retribucions dels professors associats de la UIB per
desenvolupar aquestes tasques.
La darrera vegada que es publicà el salari dels professors associats de les universitats fou al
BOE del 26 de maig de 2010, a la Resolució del 25 de maig de 2010 de la Secretaria d’Estat
d’Hisenda i Pressuposts. A l’annex VII, punt 3r, apartat b), estableix el salari que correspon a
un professor associat de 3 hores (el BOE indica de 6 hores perquè, en realitat, són 3 de
docència i 3 de tutories). Era, en total, de 275,91 euros, distribuïts en: 161,86 euros de sou
base; 93,09 euros de complement de destinació i, finalment, 20,96 euros la indemnització
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per residència. Aquestes retribucions han seguit l’evolució retributiva següent:
2010

275,91

2011

2012

L39/ 2010

L2/ 2012

2013

2014

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

1,50%

0,25%

2,25%

275,91

275,91

275,91

275,91

275,91

278,67

281,46

285,68

286,38

292,82

L17/ 2012 L22/ 2013

2015
L36/ 2014

2016

2017

2018 (a) 2018 (b)

L48/ 2015 L3/ 2017

L6/ 2018

2019
RD-L24/2018
0,25%

Aquesta circumstància és d’aplicació al primer subjecte i així consta en el seu full de salaris.
El segon investigador és equiparat a un associat de 2 hores, amb la qual cosa cal fer el càlcul
següent: 292,82 euros d’un associat de 3 hores / 3 hores de dedicació x 2 hores = 195,24
euros, que són els que consten en el full de salari de l’interessat.
Finalment, el treballador laboral tenia tasques assignades equiparades a un associat de 4
hores. A l’annex VII, punt 3r, apartat b), s’estableixen les correspondències d’un associat de
4 hores (el BOE indica de 8 hores perquè, en realitat, són 4 de docència i 4 de tutories) i que
eren, en total, 367,88 euros, distribuïts en: 215,81 euros de sou base; 124,12 euros de
complement de destinació i, finalment, 27,95 euros la indemnització per residència. Les
retribucions de la seva nòmina són les esmentades amb l’evolució retributiva corresponent
que es detalla:
2010

367,88

2011

2012

2013

2014

L39/ 2010

L2/ 2012

0%

0%

0%

0%

367,88

367,88

367,88

367,88

L17/ 2012 L22/ 2013

2015

2016

2017

L36/ 2014

L48/ 2015

L3/ 2017

0%

1%

1%

1,50%

0,25%

2,25%

367,88

371,56

375,27

380,90

381,84

390,43

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

2018 (a)

2018 (b)

L6/ 2018

2019
RD-L24/2018
0,25%
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Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
−

La UIB ha retribuït a un treballador PAS la meitat de salari, atès que,
amb data 1 de febrer de 2019, s’ha jubilat parcialment amb un
percentatge del 50 %. La UIB no ha facilitat a l’SCIB el suport
documental relatiu a aquesta jubilació parcial.

Text de l’al·legació:
L’interessat és, des de l’1 de maig de 1987, personal laboral de la UIB, en la categoria de
conserge. Atesa la seva naturalesa i el que preveuen tant la legislació vigent com el conveni
col·lectiu del personal laboral de la UIB, sol·licità una jubilació parcial amb un 50 per cent de
jornada, que li fou concedida amb efectes de dia 1 de febrer de 2019.
Aquest fet implicà que la prestació de serveis es reduís al 50 per cent i, paral·lelament, les
seves retribucions, també, respecte de les que percebia abans de la nova situació
administrativa. Més concretament:
Concepte
Sou base
Triennis
A. consolidada
Residència
C. roba
C. personal
C. equiparació
Total

Retribucions a temps complet
1.125,13 euros
370,90 euros
165,27 euros
165,14 euros
57,08 euros
229,45 euros
46,27 euros
2.159,24 euros

Retribucions a temps parcial (50%)
562,57 euros
185,43 euros
82,64 euros
82,57 euros
28.54 euros
114,73 euros
23,66 euros
1.080,14 euros

S’adjunten els rebuts de salaris del mes de gener de 2019 i del mes d’abril de 2019, on es
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pot comprovar la reducció al 50 per cent de les retribucions.
També, i com a part dels requisits i tràmits, la UIB formalitzà un contracte de treball a
temps parcial (50 per cent de la jornada) amb l’interessat i procedí a contractar un altre
treballador que ocupàs el seu lloc. En el nou contracte, consten detallades les retribucions
que ha de percebre, que coincideixen amb les exposades suara. S’adjunta el contracte
esmentat i també el de la persona contracta en el seu lloc, així com el document segellat
per l’Institut Nacional de la Seguretat Social que recull les circumstàncies relacionades amb
la jubilació parcial.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Documents justificatius de les adjudicacions del complement i de les

funcions de la nova plaça a l’OSR.
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Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
−

Un treballador PAS percep un complement retributiu com a responsable
principal de projectes europeus, per un import mensual de 316 euros,
que el Consell de Direcció de la UIB va aprovar amb data 30 de gener de
2018. En virtut del que disposa la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
pressuposts generals de l’Estat per a l'any 2018, la UIB va augmentar
aquest complement en un 1,5 %, primer, i en un 0,25 %, després. Cal
destacar que l’article 18.2 de l'esmentada Llei 6/2018 estableix que les
retribucions del personal al servei del sector públic poden experimentar
un increment respecte de les vigents a 31 desembre de 2017. Atès que,
el 30 de gener de 2018, el Consell de Direcció de la UIB va aprovar
aquest complement i el seu import, l’SCIB considera que no pertoca
aplicar-los els increments establerts per la Llei 6/2018.

Text de l’al·legació:
A partir de l’auditoria de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, s’ha constat que hi
ha una errada en les retribucions. El mes de gener de 2018, el Consell de Direcció de la UIB
va atorgar al treballador un complement retributiu addicional de direcció, com a
responsable de projectes europeus i per un import anual de 3.664,62 euros, que havia de
percebre en dotze (12) mensualitats. Aquest fet suposava retribuir, pel concepte esmentat i
a partir del mes de febrer de 2018, la quantitat de 303,72 euros íntegres mensuals.
Successivament, aquest import s’havia d’augmentar amb els percentatges legalment
establerts per a tots els funcionaris.
Per una errada del Servei de Nòmines i Seguretat Social, l’import assignat del nou
complement retributiu s’augmentà indegudament en el percentatge d’un 1,5%, segons
disposà la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressuposts Generals de l’Estat i que fou
l’increment establert respecte de les retribucions que els funcionaris percebien l’any 2017.
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Aquest fet determinà el pagament inicial incorrecte del complement i l’aplicació sobre
aquest import dels augments legalment establerts.
El resultat de tot això es pot apreciar tot seguit:
1. Imports efectivament percebuts durant el període 01/02/2018 a 30/04/2021
Any

I

2018

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Total

308,27 308,27 308,27 308,27 308,27 309,04 309,04 309,04 309,04 309,04 309,04 3.395,59

2019 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,79 316,79 316,79 316,79 316,79 316,79 3.796,74
2020 316,79 316,79 316,79 316,79 316,79 316,79 316,79 316,79 316,79 316,79 316,79 316,79 3.801,48
2021 316,79 316,79 316,79 316,79

1.267,16

Total percebut: 12.260,97 euros
2. Imports que hauria d’haver percebut durant el període 01/02/2018 a 30/04/2021
Any
2018

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Total

303,72 303,72 303,72 303,72 303,72 304,48 304,48 304,48 304,48 304,48 304,48 3.345,48

2019 311,33 311,33 311,33 311,33 311,33 311,33 312,09 312,09 312,09 312,09 312,09 312,09 3.740,52
2020 312,09 312,09 312,09 312,09 312,09 312,09 312,09 312,09 312,09 312,09 312,09 312,09 3.745,08
2021 312,09 312,09 312,09 312,09

1.248,36

Total que hauríeu d’haver percebut: 12.079,44 euros
Aquest fet suposa haver percebut de més la diferència, la qual cosa ha estat comunicada a
l’interessat. Entre les nòmines dels mesos de maig i juny de 2021, es procedirà a
regularitzar la situació retributiva del funcionari.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. S’adjunta una còpia de l’escrit enviat a l’interessat i de la comunicació interna del
Servei de Nòmines i Seguretat Social.
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Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
−

Respecte de dues treballadores amb contractes de professor associat,
no consta la sol·licitud voluntària de retenció en concepte d’IRPF.

Text de l’al·legació:
S’adjunten ambdós documents.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
S’adjunten ambdós documents.
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Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
−

Quant a tres treballadors amb contracte de professor associat, no
consta la documentació que evidenciï la pròrroga dels seus contractes
per al curs 2018/2019.

Text de l’al·legació:
D’aquests tres professors associats, s’adjunten les respectives pròrrogues corresponents al
curs 2018-19, atès que no s’incorporaren al moment oportú.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
S’adjunta la documentació indicada.
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Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
−

La UIB retribueix, en concepte d'«antiguitat consolidada», tres
treballadors PAS, per un import de 16,07 euros; 9,63 euros i 82,64
euros, respectivament, en virtut de l’Acord marc, de 4 de juliol de 2006,
per a l’establiment de les condicions de treball per a personal
administratiu i serveis de la UIB. No en consta el suport documental.

Text de l’al·legació:
Treballador 1
El treballador 1, fins al 31 de desembre de 2006 era personal laboral de la UIB i tenia
categoria de grup I. Arran d’un procés de funcionarització, prengué possessió com a
funcionari de carrera del grup A1 de la UIB. Aleshores, l’estructura salarial que tenia com a
personal laboral s’ajustà a les exigències legals de l’estructura retributiva dels funcionaris, i
això va incloure els triennis que cobrava. S’adjunta còpia de la presa de possessió com a
personal laboral, còpia del conveni col·lectiu on consta que aquests treballadors cobren tres
pagues extres i el rebut de salaris de desembre de 2006 (darrera nòmina com a personal
laboral), on es pot comprovar que l’interessat cobrava tres triennis com a laboral del grup I,
per import total de 125,79 euros mensuals en quinze (15) pagues, atès que així ho
disposava el conveni col·lectiu, del qual també s’adjunta còpia. Total: 1.886,85 euros
anuals. L’any 2007, aquesta quantitat hauria augmentat un 2%, de conformitat amb la Llei
42/2006, de 28 de desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2007, i quedaria
establerta en 1.924,59 euros.
En el moment d’assolir la condició de funcionari del grup A1, passà a cobrar aquests
mateixos tres triennis, però per l’import establert amb caràcter general per a tots els
funcionaris del seu grup i en catorze (14) pagues: 42,77 euros (segons l’esmentada Llei de
Pressuposts Generals de l’Estat per a 2007) x 3 triennis x 14 pagues. Total: 1.796,34 euros.
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S’adjunta còpia de la publicació del resultat de la funcionarització, de la pressa de possessió
com a personal funcionari i reconeixement del tercer trienni l’any 2004 com a personal
laboral (darrer reconegut com a tal).
La diferència retributiva anual l’any 2007, en concepte d’antiguitat, entre la condició de
personal laboral (1.924,59 euros) i la de personal funcionari (1.796,34 euros) foren 128,25
euros anuals, que es passaren a retribuir a l’interessat en concepte d’antiguitat consolidada
i en catorze (14) pagues anuals, a raó dels 9,16 euros que apareixen al rebut de salaris de
2007. S’adjunta còpia del rebut de salaris del mes de març de 2007 on es pot comprovar el
que s’ha esmentat.
Des de llavors, l’import d’antiguitat consolidada ha tingut l’evolució següent, de
conformitat amb els augments legalment establerts:
2007

2008

2009

L 51/2007 L 2/2008

9,16

2010
L 2/2008

2010

2011

RDL 8/2010 L 39/2010

2012
L 2/2012

2013

2014

L 17/2012 L 22/2013

2015

2016

L 36/2014 L 48/2015

2017
L 3/201

2%

2%

0,30%

-5%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

9,34

9,53

9,56

9,08

9,08

9,08

9,08

9,08

9,08

9,17

9,26

Treballadora 2
La treballadora 2, fins al 31 de desembre de 2006 era personal laboral de la UIB i tenia
categoria de grup I. Arran d’un procés de funcionarització, prengué possessió com a
funcionària de carrera del grup A1 de la UIB. Aleshores, l’estructura salarial que tenia com a
personal laboral s’ajustà a les exigències legals de l’estructura retributiva dels funcionaris, i
això va incloure els triennis que cobrava. S’adjunta còpia de la presa de possessió com a
personal laboral, còpia del conveni col·lectiu on consta que aquests treballadors cobren tres
pagues extres i el rebut de salaris de desembre de 2006 (darrera nòmina com a personal
laboral), on es pot comprovar que la interessada cobrava 5 triennis com a laboral del grup I,
per import total de 209,65 euros mensuals en quinze (15) pagues, atès que així ho
disposava el conveni col·lectiu, del qual també s’adjunta còpia. Total: 3.144,75 euros
anuals. L’any 2007, aquesta quantitat hauria augmentat un 2%, de conformitat amb la Llei
42/2006, de 28 de desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2007, i quedaria
establerta en 3.207,65 euros.
En el moment d’assolir la condició de funcionària del grup A1, passà a cobrar aquests
mateixos tres triennis, però per l’import establert amb caràcter general per a tots els
funcionaris del seu grup i en catorze (14) pagues: 42,77 euros (segons l’esmentada Llei de
Pressuposts Generals de l’Estat per a 2007) x 5 triennis x 14 pagues. Total: 2.993,90 euros.
S’adjunta còpia de la publicació del resultat de la funcionarització, de la presa de possessió
com a personal funcionari i reconeixement del cinquè trienni l’any 2004 com a personal
laboral (darrer reconegut com a tal).
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La diferència retributiva anual l’any 2007, en concepte d’antiguitat, entre la condició de
personal laboral (3.207,65 euros) i la de personal funcionari (2.993,90 euros) foren 213,75
euros anuals, que es passaren a retribuir a la interessada en concepte d’antiguitat
consolidada i en catorze (14) pagues anuals, a raó dels 15,28 euros que apareixen al rebut
de salaris de 2007. S’adjunta còpia del rebut de salaris del mes de març de 2007 on es pot
comprovar el que s’ha esmentat.
Des de llavors, l’import d’antiguitat consolidada ha tingut l’evolució següent, de
conformitat amb els augments legalment establerts:
2007

2008

2009

L 51/2007 L 2/2008

15,27

2010
L 2/2008

2010

2011

RDL 8/2010 L 39/2010

2012
L 2/2012

2013

2014

L 17/2012 L 22/2013

2015

2016

L 36/2014 L 48/2015

2017
L 3/201

2%

2%

0,30%

-5%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

15,58

15,89

15,93

15,14

15,14

15,14

15,14

15,14

15,14

15,29

15,44

Treballador 3
El dia 7 d’octubre de 1990 entrà en vigor el conveni col·lectiu del personal laboral de les
universitats de l’àmbit de competència de l’Administració de l’Estat (BOE del dia 6), que a
l’article 48 feia esment al concepte d’antiguitat i establia, d’una banda, que les quantitats
que, en la data d’entrada en vigor del conveni, es percebien mensualment en concepte
d’antiguitat es mantindrien fixes i inalterables en els imports actuals i es consolidarien com
a complement personal no absorbible d’antiguitat i, d’altra banda, que el valor del nou
trienni seria el mateix, sense distinció de categoria.
En el moment d’entrar en vigor aquest conveni col·lectiu, aquest treballador tenia
reconeguts quatre triennis. Aleshores, la UIB –en aplicació del que deia el nou conveni– va
fer efectiu l’import corresponent als esmentats quatre primers triennis en concepte
d’antiguitat consolidada per l’import que percebia aleshores l’interessat. De la mateixa
manera, va incloure el 5è trienni i els successius sota el concepte de triennis en el full de
salaris. Aquest fet explica per què el senyor Prats té una part de la seva antiguitat retribuïda
com a antiguitat consolidada (quatre primers triennis) i una part retribuïda com a triennis
(onze darrers triennis). En ambdós casos, els imports corresponents estan reduïts al 50%,
atesa la seva jubilació parcial per aquest percentatge de jornada i retribucions.
S’adjunta còpia del conveni col·lectiu de 1990 i còpia de la presa de possessió de l’interessat
(de data 1 de juliol de 1978), que evidencien que a l’entrada en vigor del conveni tenia
assolits quatre triennis, i còpia del reconeixement del 5è trienni amb efectes posteriors a
l’entrada en vigor del conveni col·lectiu esmentat.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
S’adjunta la documentació indicada.
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Apartat de l’índex de l’informe:
7.

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

B.

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
−

La UIB retribueix a un treballador PAS un complement de roba, per un
import de 28,54 euros, en virtut de l’Acord marc, de 4 de juliol de 2006,
per a l’establiment de les condicions de treball per a personal
administratiu i serveis de la UIB. No obstant això, no en consta el
suport documental.

Text de l’al·legació:
A la relació de llocs de treball de 2019, el treballador ocupava la plaça identificada amb el codi
208, que incorpora la categoria de «Conserge». A part, l’interessat pertany al col·lectiu del
personal laboral de la UIB. S’adjunta còpia de l’RLT, que també es pot consultar a l’adreça:
(<https://transparencia.uib.cat/digitalAssets/534/534466_pres_19_complet.pdf>).
Ambdues circumstàncies determinen que, des del primer conveni col·lectiu del personal
laboral de la Universitat de les Illes Balears (publicat al BOCAIB de 14 de març de 2000),
l’interessat tingui inclosa dins la seva estructura salarial el complement de roba (article 35.2c
del conveni esmentat), respecte del qual el conveni assenyala que és un «complement atorgat
per cobrir les despeses necessàries del personal que ha d’anar uniformat. L’import anual, així
com els grups de personal afectat, es reflecteix a l’annex IV».
El treballador, per la seva categoria de conserge, porta uniforme i, en conseqüència, n’ha de
percebre l’import corresponent, que és el que es va establir en el darrer conveni col·lectiu
publicat amb els augments percentuals anuals corresponents. S’adjunta còpia del darrer
conveni col·lectiu del personal laboral.
L’import que cobra el treballador és el 50%, atès que es troba en situació de jubilació parcial al
50% de prestació de serveis i retribucions: 25,54 euros, que apareixen en nòmina.
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5

2006

2007

eni L 30/2005 L 42/2006

3

2008

2009

2010

2010

2011-2015

2016

2017

2018

L 51/2007

L 2/2008

L 2/2008

RDL 8/2010

varis

L 48/2015

L 3/2017

L 6/2018

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

0,30%

-5,00%

0,00%

1,00%

1,00%

1,50%

0,25%

53,17

54,24

55,32

56,43

56,60

53,77

53,77

54,30

54,85

55,67

55,81

PD. El complement de roba és susceptible de ser abonat a personal de diversos serveis
(biblioteques, laboratoris, prevenció...). En alguns supòsits és una tria voluntària dels
interessats portar roba de feina i cobrar el complement o, en canvi, no portar uniforme i no
percebre aquest complement. Aquest argument implica que no consti a la relació de llocs de
treball, perquè és un complement que va a la persona i no pas al lloc.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
S’adjunta la documentació indicada.
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Pàgina de l’informe:
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Apartat de l’índex de l’informe:
7.

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

B.

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
−

En la declaració jurada d'un treballador amb contracte de professor
associat que percep el complement d'indemnització per residència, no
s'informa de si cobra o no l'esmentat complement en la seva activitat
professional principal.

Text de l’al·legació:
Aquesta professora associada és l’única que, a la seva declaració jurada, no específica si
cobra o no complement de residència a la seva activitat privada. Efectivament, no ho ha de
fer, ja que ha assenyalat que el seu lloc principal de treball és privat, i l’exigència de
declarar si cobra o no residència i pagues extres existeix, exclusivament, si s’assenyala com
a lloc principal de treball l’opció de públic.
Aquesta circumstància ve determinada pel que estableix la disposició addicional cinquena
del vigent Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat
universitari (BOE del 9 de setembre):
«Quinta. En los casos de dedicación a tiempo parcial, el importe de las pagas
extraordinarias, trienios, ayuda familiar e indemnización por residencia, en las
cuantías que procedan, se abonaran por la Universidad cuando los interesados no
las perciban a cargo de cualquier otra administración pública».
Atès que no fa esment als casos d’activitat privada al lloc principal de feina, la Universitat
de les Illes Balears retribueix pagues extres i indemnització per residència als professors
associats que així ho declaren.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
S’adjunta la documentació indicada.
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Nom de l’entitat:
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A.

ACTIU CORRENT (HABILITATS)

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
−

de la primera de les tres persones no consta l'escrit al banc mitjançant
el qual se'n comunica la substitució per una nova persona autoritzada;

−

quant a la tercera persona, no consta l'escrit al banc pel qual se'n
comunica la baixa com a persona autoritzada.

Text de l’al·legació:
Pel que fa a la primera persona, podem comentar que està habilitada com a
pagadora des del 31 de març de 2021. Per aquest motiu, la informació
proporcionada per Bankia és errònia.
Pel que fa a la tercera persona, podem comentar que va ser donada de baixa
com a habilitada pagadora el dia 6 de juliol de 2017. El motiu va ser pel canvi
de destinació a un altre servei de la UIB.
Per tant, entenem que amb la documentació aportada es resolen aquestes tres
incidències, atès que la segona és imputable a l’entitat Bankia.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Documentació nomenament de la primera persona i contracte signat
amb l’entitat Bankia en data del 15 d’abril de 2021.
2. Documentació de baixa de la tercera persona en data del 6 de juliol de
2017 i fitxa de signatures de l’entitat Bankia on figura la baixa, atès que
no s’hi recull la signatura.
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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

D.

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
A vegades, la UIB assigna crèdit d'uns fons de finançament afectat a un
projecte cap a un altre 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 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 costs 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. 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.

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
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directes del projecte finançat, també genera crèdit per atendre les despeses
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 del
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 manera
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. Fins i tot n’hi ha
algunes, com les amortitzacions, que 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. En la mesura que l’ens
concedeix la subvenció, bestreu el finançament de les despeses indirectes i, a
més, ni la convocatòria ni la resolució de concessió no preveuen cap límit
temporal a la seva execució, per la qual cosa podem entendre que no
procedeix aquesta limitació temporal.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
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MEMÒRIA

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
La informació relativa als romanents de crèdit no es presenta segons el model
establert.

Text de l’al·legació:
Estudiam la informació que hem d’incloure a aquest apartat i esperam millorar
la presentació de la informació relativa als romanents de crèdit. Per tant,
prenem nota d’aquesta incidència, que quedarà resolta en la liquidació dels
comptes de l’any 2020.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
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Nom de l’entitat:
Universitat de les Illes Balears
Apartat de l’índex de l’informe:
8.

MEMÒRIA

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
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.
Text de l’al·legació:
Fem actuacions respecte de la informació que hem d’incloure a aquest apartat.
Per tant, prenem nota d’aquesta incidència, que quedarà resolta en la liquidació
dels comptes de l’any 2020.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
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Pàgina de l’informe:

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

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En els expedients núm. 5, 6 i 7 consta l'informe de fiscalització prèvia, de conformitat,
signat 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).
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, que ocupà 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 la qual cosa, a partir de la data de nomenament de l’interventor (16 de gener de
2019), aquesta incidència està reparada.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1. Informe de fiscalització prèvia, expedient 24/18
2. Informe de fiscalització prèvia, expedient 31/18
3. Informe de fiscalització prèvia, expedient 33/18
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Apartat de l’índex de l’informe:
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En l'expedient núm. 5 no consta el certificat de tramitació de despesa
anticipada, amb la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i
suficient (art. 117.2 de la LCSP)

L’expedient número 5 no es va tramitar com a despesa anticipada. La licitació es va
convocar el 27 de juliol de 2018 en el DOUE, la retenció de crèdit A es va tramitar en
data 27 de juliol de 2018 i després es va retenir la segona anualitat el mes de gener de
2019. Per la qual cosa, quan es va publicar la licitació, tot i que es va retardar
l’execució del projecte per circumstàncies tècniques, el crèdit de la despesa ja estava
retingut i, per tant, no calia el certificat de tramitació de despesa anticipada.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
⎯ Document 4: Aprovació de la despesa pluriennal de 2018
⎯ Document 5: Autorització de la retenció del crèdit, document A. Autorització
any 2018.
⎯ Document 6: Autorització de la retenció del crèdit, document A. Autorització
any 2019.
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Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En el PCAP dels expedients 2 i 4, la fórmula per valorar les ofertes econòmiques és
l’anomenada de proporcionalitat inversa, que consisteix a multiplicar la puntuació
màxima atribuïble al preu pel quocient entre l’oferta més bona i la que es valora.
Aquestes fórmules atenuen significativament les diferències entre les ofertes, atès que
puntuen, fins i tot, les que no presenten baixa, la qual cosa desvirtua la importància del
preu com a criteri de valoració.

Text de l’al·legació:
El proponent del contracte estableix la fórmula a aplicar, sense que hi hagi cap
impediment de caire normatiu per emprar o no emprar determinades fórmules per
valorar les ofertes econòmiques. Per altra banda, el mateix TARC ha dictat resolucions
contradictòries al mateix any 2018, la núm. 237/2018 i la núm. 230/2018, pel que fa
a la utilització de les fórmules de proporcionalitat inversa.
Els expedients 2 i 4 corresponen a adquisicions d’equipament d’infraestructura
científica en què el preu no és un element determinant per a l’adquisició.
En concret, a l’expedient 4, el pes de la puntuació del preu és mínim, 10 punts,
respecte del total de 100 punts, amb la clara intenció que prevalgui la qualitat sobre
l’estalvi econòmic, aspecte reiterat a l’LCSP per tenir en compte a l’hora d’adjudicar
un contracte, especialment en determinats casos, com és el que ens ocupa, en el
qual es pretén contractar un aparell científic per a la innovació en la recerca, i les
prestacions tècniques d’aquest aparell d’alta qualificació són més importants des
del punt de vista qualitatiu que la millora del preu de la licitació, ja que aquest està
determinat segons els preus del mercat.
A l’expedient 2 tampoc no es prioritza el preu, i així es justifica clarament en el
PCAP, quan diu: «Teniendo en cuenta la detallada y completa descripción de las
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prestaciones y requerimientos técnicos que se establecen en el Pliego de prescripciones
técnicas de esta licitación, se ha otorgado la misma puntuación al precio y a las posibles
mejoras adicionales, entendiendo que ambos criterios pueden suponer por igual un
elemento diferenciador entre las ofertas que puedan presentarse. Por otro lado, la
garantía del equipo tiene asignados 20 puntos, pues consideramos que tratándose de un
equipo tan específico y complejo, la ampliación de la cobertura de la garantía supone un
elemento de calidad y de seguridad importante para los usuarios del mismo.»
Per tant, mantenim que les fórmules de proporcionalitat inversa per valorar
determinades ofertes econòmiques són les adequades quan el preu no és un factor
rellevant per a l’adjudicació del contracte.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En l'expedient núm. 6, la fórmula establerta en el PCAP per valorar les
proposicions econòmiques dels lots 1 i 4 atorga, al criteri del preu, una
puntuació mínima de 42 punts sobre un total de 70 punts a qualsevol licitador,
encara que no presenti cap rebaixa en l'oferta. Cal destacar que el PCAP
prioritza els criteris avaluables de forma automàtica, que representen el 90% de
la puntuació total que es pot obtenir, enfront del 10% assignat als criteris
avaluables mitjançant un judici de valor.

Text de l’al·legació:
El PCAP estableix:
Lot 1:
La puntuación máxima, de 70 puntos, se repartirá entre el papel de fibra virgen y el de
fibra reciclada en las proporciones calculadas para su consumo, es decir, 70% y 30%
respectivamente, lo cual supone 49 puntos para el papel de fibra virgen y 21 puntos para
el papel de fibra reciclada.
Para cada tipo de papel la puntuación máxima (49 puntos para el papel de fibra virgen
y 21 para el papel de fibra reciclada) será asignada a la oferta más baja; se puntuarán
las otras ofertas en relación con la más baja y la media, de acuerdo con la siguiente
fórmula:
Oi – Omenor
Pi = Pmáx – 7 x
Omedia – Omenor

Lot 4:

AL·LEGACIONS

La puntuación máxima, de 70 puntos, se repartirá entre los cartuchos originales y los
compatibles en las proporciones de 70% y 30% respectivamente, lo cual supone 49 puntos
para los cartuchos originales y 21 puntos para los cartuchos compatibles.
Para cada tipo de cartucho la puntuación máxima (49 puntos para los cartuchos
originales y 21 para los cartuchos compatibles) será asignada a la oferta más baja; se
puntuarán las otras ofertas en relación con la más baja y la media, de acuerdo con la
siguiente fórmula:
Oi – Omenor
Pi = Pmáx – 7 x
Omedia – Omenor

Com es pot observar, els 49 punts, no 42, en ambdós lots s’assignaran a l’oferta
més baixa, i els 21 restants, igualment; per la qual cosa entenem que la incidència
s’hauria de retirar.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En el PCAP de l’exp. 1, 3 i 4 no consta especificada la distribució de les puntuacions
màximes per assignar als subcriteris subjectius i tècnics que s’han de valorar.
Text de l’al·legació:
Pel que fa a l’expedient 1 (19/19 a la UIB), al PCAP sí que hi ha una distribució de
puntuació en els criteris als qual s’aplica un judici de valor. El PCAP estableix quatre
subcriteris amb una puntuació màxima per cada un. L’informe tècnic justifica la
puntuació que s’ha donat per cada subcriteri determinat prèviament en el PCAP.
Vegeu el PCAP de l’exp. 19/19 i informe de judici de valor de l’exp. 19/19.
Pel que fa als expedients 3 i 4, al PCAP s’estableixen els criteris de valoració de
forma suficientment exhaustiva. Cal tenir en compte que es tracta de criteris
subjectes a judici de valor.
La concreció dels subcriteris i la ponderació que s’ha realitzat a l’informe de valoració
és un desglossament tècnic que s’ajusta perfectament a la descripció del criteri
establert al PCAP.
La Resolució 304/2014, d’11 d’abril, del TACRC considera que el dret comunitari no
s’oposa al fet que: «la Mesa de contractació atribueixi un pes específic a elements
secundaris a un criteri d’adjudicació ni s’oposa a que es distribueixi, entre aquests
elements secundaris, els punts establerts per aquest criteri al PCAP o a l’anunci de
licitació, sense que aquests no modifiquin els criteris d’adjudicació del contracte definit
en el plec de condicions, no contengui elements que, d’haver-se conegut en el moment de
la preparació de l’oferta, haurien pogut influir a l’hora d’elaborar l’oferta»
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Document 7. Informe tècnic del judici de valor.
Document 8. Criteris i subcriteris de valoració indicats en el PCAP.
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Apartat de l’índex de l’informe:
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En el PCAP dels expedients núm. 1, 5 i 7 no es justifica adequadament la no-procedència
d'establir un termini de garantia dels contractes (art. 67.2 del RGLCSP).

Text de l’al·legació:
Tot i que no està indicat al PCAP de l’expedient 1, el termini de garantia del servei
no resulta tan aplicable com ho pot ser en el cas d’un subministrament o d’una
obra. És obvi que en un servei com és el de manteniment de les zones enjardinades
del campus, no té molt de sentit exigir un termini de garantia com a tal, diferit en el
temps posterior a l’execució del contracte. És a dir, el termini de garantia s’entén
sempre posterior a l’execució del contracte, i en determinats contractes de serveis la
garantia d’aquests finalitza en el moment en què acaba el contracte, com és el cas
de l’expedient 1, on no tindria sentit exigir una garantia de dos anys, per exemple,
respecte al resultat de mantenir les zones enjardinades del campus, atès que els
resultats posteriors a l’execució depenen de molts de factors com, per exemple, el
factor fonamental en aquest cas, la climatologia. No obstant això, durant el període
d’execució del contracte sí que està establerta al PPT la forma de garantir el
funcionament del servei durant la seva vigència.
A l’expedient núm. 1 (expedient de contractació de la UIB 19/19), relatiu al servei de
manteniment de l’enjardinament, s’ha establert la necessitat de garantir un adequat
servei durant tota la vigència del contracte, atès que al Plec de prescripcions
tècniques s’indica:
«Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del servicio, periódicamente, el
responsable de la empresa adjudicataria, junto con la persona que designe la
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Universidad, supervisarán los trabajos de mantenimiento contratados. También se
establecerá una reunión quincenal entre los responsables de la empresa adjudicataria y
los responsables de la Universidad, en la que se entregará un informe detallado de las
actuaciones llevadas a cabo y una planificación de las actuaciones futuras.
El adjudicatario del servicio dará cuenta a la Universidad de las posibles incidencias que
puedan surgir, con el correspondiente informe, en el que, además, podrá incluir
propuestas de mejora, que estudiará esta universidad».
Per la qual cosa, tot i que no està indicat al PCAP, al PPT s’ha establert la forma de
garantir el funcionament del servei durant la vigència del contracte, únic moment en
el qual, en aquest tipus de serveis, es pot garantir.
Pel que fa a l’expedient 6, l’apartat 21 del PCAP estableix que «No procede establecer
un plazo de garantia».
No es va considerar procedent establir un termini de garantia, atès que el
subministrament (paper i subministrament de tòner) no té una garantia de dos
anys, com altres tipus de subministraments; en aquest cas, perquè es tracta de
consumibles. Finalitzada la vigència del contracte i rebut el servei de manera
conforme, no és procedent establir la garantia del subministrament, atesa la seva
naturalesa.
Pel que fa als expedients 1 i 7, al PCAP no es va indicar el termini de garantia per
las raons abans indicades. Actualment indicam als PCAP un text específic per
justificar el no requeriment de la garantia: «No és procedent establir un termini de
garantia, ja que el servei s'ha d’oferir correctament durant tota la vigència del
contracte. Finalitzada la vigència del contracte i rebut de manera conforme l’objecte
del contracte, entenem que la garantia del servei no és d’aplicació».
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Apartat de l’índex de l’informe:
3. Preu dels contractes

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En l'expedient núm. 6, el càlcul del valor estimat del contracte, que figura
detallat en el PCAP, inclou el valor de les possibles modificacions en el període
de pròrroga, per un import total de 8 milers d'euros (art. 101.2 de la LCSP).

Text de l’al·legació:

Posible modificación Valor estimado del contrato
del contrato
(VEC)

Desglose por años

Importe anual
Lote
1
2
3
4
TOTAL

IVA excluido
26.992,86 €
8.764,40 €
950,43 €
90.575,91 €
127.283,59 €

Año 2019
IVA excluido
26.992,86 €
8.764,40 €
950,43 €
90.575,91 €
127.283,59 €

Año 2020
prórroga 1
IVA excluido
26.992,86 €
8.764,40 €
950,43 €
90.575,91 €
127.283,59 €

Año 2021
prórroga 2
IVA excluido
26.992,86 €
8.764,40 €
950,43 €
90.575,91 €
127.283,59 €

TOTAL
IVA excluido
80.978,57 €
26.293,20 €
2.851,28 €
271.727,73 €
381.850,78 €

%
Máx.
Incr.
10 %
0%
0%
0%

TOTAL
IVA excluido
8.097,86 €
0,00
0,00
0,00
8.097,86 €

TOTAL
IVA excluido
89.076,43 €
26.293,20 €
2.851,28 €
271.727,73 €
389.948,63 €

El VEC determina l’estimació del contracte, incloses les pròrrogues i les possibles
modificacions del contracte. En el lot 1 es va preveure un 10%, com a màxim, de
possibles modificacions del contracte incloses les possibles pròrrogues. Consideram
que aquesta estimació de la modificació prevista és correcta, atès que no supera el
màxim establert per l’LCSP (20%).

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Apartat de l’índex de l’informe:
5. Publicitat dels contractes
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En cap expedient no consta que s’hagi publicat el contracte signat, juntament amb
l’anunci de formalització, en el perfil de contractant (art. 154 de l’LCSP).
Text de l’al·legació:
Consideram que l’LCSP no clarifica que el text íntegre del contracte s’hagi de publicar
al perfil de contractant. Tot i que l’article 154 indica que la formalització del contracte
s’ha de publicar juntament amb el contracte corresponent, això ho incardina en un
article el contingut del qual afecta l’anunci de la formalització del contracte i de la
seva publicació al perfil de contractant; en aquest cas, al BOE i al DOUE, quan la
contractació està subjecta a regulació harmonitzada.
Per això entenem que l’article 154 de l’LCSP entra en contradicció, especialment, amb
l’article 63, que fa una relació quasi exhaustiva de la documentació a publicar al perfil
de contractant i estableix quins són els documents que preceptivament s’han de
publicar. Aquest article no indica que s’hagi de publicar de forma preceptiva el
contracte, sinó únicament l’anunci de formalització del contracte.
L’article 63, sobre el perfil de contractant, de l’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
aprobación del expediente.
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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.
Al llarg del tot el text de l’LCSP, excepte a l’article 154, s’indica la preceptiva
formalització 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 l’LCSP, o
publicar-ho de forma resumida a manera d’«extracte del contracte».

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

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En l'expedient núm. 3, la formalització del contracte s'ha comunicat al Registre
de Contractes del Sector Públic amb anterioritat a la data de formalització.

Text de l’al·legació: Efectivament, es va produir un error material enviant la
comunicació de la formalització d’un contracte el 29 de juliol al Registre de
Contractes del Sector Públic, quan realment es va signar el 30 d’agost de 2019, és a
dir, després de les vacances d’estiu (durant el mes d’agost la Universitat està
pràcticament tancada i durant quasi tres setmanes el personal d’administració i
serveis ha de tenir vacances obligatòriament), data a partir de la qual es va
formalitzar materialment el contracte. Clarament es va produir una descoordinació de
la informació en aquest període de temps (agost), per la qual cosa s’haurà de revisar
el flux d’aquesta tramitació.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Pàgina de l’informe:
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Apartat de l’índex de l’informe:
5. Publicitat dels contractes
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En els expedients núm. 5 i 7, relatius a contractes subjectes a regulació harmonitzada, la
publicació de l’anunci de formalització en el perfil de contractant és anterior a la
publicació del dit anunci en el DOUE o, en el seu cas, abans que hagin transcorregut 48
hores sense que es rebi notificació de la seva publicació (art. 154.3 de l’LCSP).

Text de l’al·legació:
Pel que fa a l’expedient núm. 5 (24/18 a la UIB), el dia 4 de febrer de 2019 a les 9.28
hores es va confirmar la recepció de l’anunci enviat al DOUE. Una vegada havien
transcorregut 48 hores des que es va rebre la confirmació de l’anunci enviat al DOUE,
es va publicar l’anunci de formalització al perfil de contractant, el dia 6 de febrer de
2019 a les 9.32 hores.
Pel que fa a l’expedient núm. 7 (33/18 a la UIB), el dia 14 de març de 2019 a les
14.01 hores es va confirmar la recepció de l’anunci enviat al DOUE. Una vegada
havien transcorregut 48 hores des que va rebre la confirmació de l’anunci enviat al
DOUE, es va publicar l’anunci de formalització al perfil de contractant, el dia 17 de
març de 2019 a les 9.32 hores.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
⎯ Document 9: S’adjunta l’avís de recepció de l’enviament de l’anunci al DOUE
de data 14/3/19.
⎯ Document 10: S’adjunta l’avís de la plataforma que informa que, una vegada
transcorregudes 48 hores de l’enviament, es publica l’anunci de formalització
al perfil de contractant.
⎯ Document 11: S’adjunta l’avís de recepció de l’enviament de l’anunci al DOUE
de data 04/02/19 a les 09.31 hores.
⎯ Document 12. Anunci de formalització publicat al perfil de contractant el dia
06/02/19 a les 9.32 hores.
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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
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En cap dels expedients de pròrroga revisats, la UIB no ha publicat l’adopció de l’acord de
pròrroga. D’altra banda, respecte dels expedients núm. 6 i 7, que s’han prorrogat,
tampoc consten efectuades les dites publicacions ni comunicacions (art. 63, 346.3 i 347.3
de l’LCSP)
Text de l’al·legació:
Les pròrrogues d’aquests expedients s’han publicat al perfil de contractant de
l’expedient corresponent i l’any corresponent. Atesa la data dels expedients, pel que
fa als contractes corresponents als anys 2015 i 2016, la publicació es pot comprovar a
l’històric del perfil de contractant de la Universitat allotjat a la seva seu electrònica.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Document 13. Pantalla de visualització de la publicació de l’addenda de l’exp. 1/16 a
l’històric del perfil de la UIB.
Document 14. Pantalla de visualització de la publicació de l’addenda de l’exp. 40/15 a
l’històric del perfil de la UIB.
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Apartat de l’índex de l’informe:
6. Selecció dels contractistes

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En l’expedient 7 no consta presentat el document acreditatiu del volum de la xifra de
negocis per justificar la solvència econòmica o financera, sinó tan sols una declaració
responsable. El punt 13.3 del PCAP indica que la solvència econòmica o financera s’ha
d’acreditar amb la presentació dels comptes anuals.
Text de l’al·legació:
L’empresa que va resultar adjudicatària d’aquest contracte és estrangera i no està
inscrita al Registre Mercantil. Es va considerar suficient per acreditar la seva
solvència econòmica financera que l’empresa presentàs la declaració del seu volum
de negocis.
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:
6. Selecció dels contractistes

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En l'expedient núm. 3, l'informe tècnic de valoració dels criteris subjectius
utilitza, per a valorar l'oferta presentada, subcriteris i puntuacions que no estan
prevists en el PCAP.
Text de l’al·legació:
Al PCAP s’estableixen els criteris de valoració de forma suficientment exhaustiva. Cal
tenir en compte que es tracta de criteris subjectes a judici de valor.
La concreció dels subcriteris i la ponderació que s’ha realitzat a l’informe de valoració
es tracta d’un desglossament tècnic que s’ajusta perfectament a la descripció del
criteri establert al PCAP.
La Resolució 304/2014, d’11 d’abril, del TACRC considera que el dret comunitari no
s’oposa al fet que: «la Mesa de contractació atribueixi un pes específic a elements
secundaris a un criteri d’adjudicació ni s’oposa a que es distribueixi, entre aquests
elements secundaris, els punts establerts per aquest criteri al PCAP o a l’anunci de
licitació, sense que aquests no modifiquin els criteris d’adjudicació del contracte definit
en el plec de condicions, no contengui elements, que, d’haver-se conegut en el moment
de la preparació de l’oferta, haurien pogut influir a l’hora d’elaborar l’oferta»
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Document 15. Informe de judici de valor de l’expedient 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:
6. Selecció dels contractistes

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En l'expedient núm. 3, el contracte s'ha adjudicat a l'únic licitador participant en el
procediment, tot i que l'oferta presentada té la consideració d'anormal o
desproporcionada, sense que se li hagi requerit la justificació corresponent. Així mateix,
en l'expedient núm. 5, malgrat s'ha presentat un únic licitador, la UIB no ha aplicat la
fórmula per a valorar si l'oferta presentada incorre en una baixa temerària o
desproporcionada (art. 149 de la LCSP).
Text de l’al·legació:
A l’expedient. 3 (10/19 a la UIB) no es va requerir al licitador que justificàs l’oferta
econòmica, malgrat que incorria en baixa anormal o desproporcionada. Tot i que
formalment no es va procedir al tràmit d’audiència, entenem que aquest defecte
formal es va produir pel fet que únicament es va presentar un licitador i que, a més, la
diferència entre l’import de licitació, 300.000 euros, IVA exclòs, i l’import
d’adjudicació va ser de 239.552,71 euros, IVA exclòs. Al PCAP es va establir que
l’oferta econòmica es consideraria anormal o desproporcionada quan superàs el 10%
de l’import base de licitació, la qual cosa suposa que la seva oferta va incórrer en
baixa per un import de 30.447,29 euros.
Pel que fa a l’expedient 5 (24/18 a la UIB), a l’apartat 34 del PCAP es va indicar que la
forma de calcular la baixa anormal o desproporcionada era amb la fórmula següent:
𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝜎𝜎
On:
Vmedia - Valor de la mitjana aritmètica de les baixes de les ofertes, en %
n

Vmedia =

V
i=1

oferta,i

n
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Desviació típica:

 (V

−V

n

oferta,i

=

i=1

)

2

media

n −1

Aquesta fórmula té en compte la mitjana aritmètica de les ofertes. Tal com indica el
tècnic al seu informe, atès que només s’ha presentat un únic licitador, no es podia
establir la baixa anormal.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Document 17. Informe tècnic de l’expedient 5.
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Nom de l’entitat:
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Apartat de l’índex de l’informe:
6. Selecció dels contractistes

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En l'expedient núm. 3, el requeriment al licitador perquè aporti la documentació per a
resultar adjudicatari s'ha efectuat telemàticament, a través de la Plataforma de
Contractació del Sector Públic, i limita el termini per a presentar-la a les 13.35 h del
darrer dia per fer-ho.

Text de l’al·legació:
El dia 12 de juliol de 2019 a les 13.36 es va fer de forma telemàtica el requeriment de la
documentació al licitador proposat com a adjudicatari. D’acord amb l’article 150.2 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, cal presentar la
documentació en el termini màxim de deu dies hàbils. La data i l’hora per presentar la
documentació requerida era el 26 de juliol de 2019. Per tant, en aquest cas no es va
reduir el termini màxim establert a l’art. 150.2 de l’LCSP, que acabava a les 13.35
hores, és a dir, deu dies hàbils després. No sols és un termini màxim, sinó que, a més,
és aconsellable que els terminis no acabin a les 23.59 hores, per tal de poder preveure
i resoldre, si escau, algun problema tècnic que pugui sorgir durant l’horari laboral
habitual.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Apartat de l’índex de l’informe:
6. Selecció dels contractistes
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En els expedients 1, 4, 5 i 6 l’adjudicació dels contractes s’ha produït fora del termini
màxim de dos mesos establert en la normativa de contractació (art. 158.2 de l’LCSP)
Text de l’al·legació:
La tramitació dels expedients de contractació es planifica des de la preparació fins a
la seva finalització. Tot i això, en alguns casos, per causes circumstancials i
excepcionals, com per exemple que el personal de la UIB ha de tenir la major part
de les vacances durant el mes d’agost, o per problemes tècnics ocasionats pel
volum de documentació a analitzar en funció del tipus de contracte i del nombre
d’empreses que es presenten a la licitació, l’adjudicació dels contractes s’ha pogut
retardar.
Els expedients núm. 1 i núm. 4 varen quedar interromputs per les vacances
obligatòries del personal durant el mes d’agost, amb una demora de no més de 20
dies. En concret, per a l’expedient 1 (exp. 19/19 a la UIB) el retard ha estat de 20
dies, i per a l’expedient 4 (exp. 15/19 a la UIB), d’11 dies.
Pel que fa als expedients 5 (24/18 a la UIB) i 6 (31/18 a la UIB), es va retardar
l’obertura de les ofertes econòmiques per la complexitat tècnica de l’avaluació de
les ofertes. A l’expedient 5 (24/18 a la UIB) el retard ha estat d’un mes i a
l’expedient 6 (31/18 a la UIB) el retard ha estat de 12 dies.
D’acord amb l’article 158.4, si no es produeix l’adjudicació dins el termini, el
licitador tindrà dret a retirar la seva proposició, la qual cosa no ha succeït en cap
dels expedients indicats.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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7. Formalització del contracte

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En els expedients núm. 3 i 6, la formalització dels contractes s'ha dut a terme fora del
termini màxim establert en la normativa de contractació (art. 153 de l’LCSP).

Text de l’al·legació:
L’apartat 3 de l’article 153 de l’LCSP estableix que la formalització del contracte no es
pot efectuar abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la
notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats.
A l’expedient 3 (10/19), es va notificar l’adjudicació a l’adjudicatari el dia
29/07/2019 a la Plataforma de contractes del sector públic. El contracte es va
formalitzar el dia 30 d’agost de 2019, una vegada havien transcorregut els quinze
dies hàbils des de la publicació de l’anunci d’adjudicació i de la notificació de
l’adjudicació a l’adjudicatari. Atès que el contracte no es podia formalitzar abans del
26 d’agost de 2019, el contracte es va formalitzar el dia 30 d’agost de 2019, amb una
diferència d’un dia hàbil (27 d’agost de 2019). S’ha d’observar que la formalització
d’aquest contracte es dugué a terme durant el mes d’agost.
A l’expedient 6 (31/18), es va notificar l’adjudicació als adjudicataris dels lots 1 i 4 el
dia 16/04/2019 a la Plataforma de contractes del sector públic. Els dos contractes
(lots 1 i 4) es varen formalitzar el dia 14 de maig de 2019, una vegada havien
transcorregut els quinze dies hàbils des de la notificació de l’adjudicació als
adjudicataris. Atès que els contractes no es podien formalitzar abans del dia 8 de
maig de 2019, ambdós es varen formalitzar el dia 14 de maig de 2019, amb una
diferència de tres dies hàbils.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
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Document 19. Expedient 3. Publicació de l’anunci d’adjudicació del 16 d’abril de 2019
Document 20. Expedient 3. Notificació a l’adjudicatari de l’adjudicació, del dia 16
d’abril de 2019
Document 21. Expedient 3. Formalització dels contractes de l’expedient 10/19 el dia
14 de maig de 2019
Document 22. Expedient 6. Notificació a l’adjudicatari del lot 1 de l’adjudicació, del
dia 29 de juliol de 2019
Document 23. Expedient 6. Notificació a l’adjudicatari del lot 4 de l’adjudicació, del
dia 29 de juliol de 2019
Document 24. Expedient 6. Formalització del contracte 31/18, lot 1, el 30 d’agost de
2019
Document 25. Expedient 6. Formalització del contracte 31/18, lot 4, el 30 d’agost de
2019
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IV.

CONTRACTACIÓ

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
En les sol·licituds que ha tramitat UIBdigital no consta la signatura de qui les
proposa, sinó tan sols el codi d'usuari. A més, en els expedients núm. 1, 2, 4,
5, 7 i 9 no consta la firma manuscrita o digital del responsable que ha de
justificar la necessitat del contracte, d'acord amb el que disposa la 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 partides pressupostàries 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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IV.

CONTRACTACIÓ

Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
L'article 118.3 de la LCSP determina que «en l'expedient s'ha de justificar 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, individualment o conjuntament, superin la xifra que consta a
l'apartat primer d'aquest article. L'òrgan de contractació ha de comprovar el
compliment d'aquesta regla». En els expedient núm. 1, 2, 4, 5, 7 i 9 es tramita
la sol·licitud per UIBDigital i 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». Tot i així, no consta que l'òrgan de
contractació hagi comprovat el compliment d'aquesta regla.

Text de l’al·legació:
La justificació que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació, i la garantia que el contractista no ha
subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin la
xifra que consta a l'apartat primer de l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, es duu a terme mitjançant limitacions de caire informàtic a la
tramitació de despeses que no compleixen aquests requisits.
Així, la plataforma UIBdigital, per tal de poder tramitar els contractes menors,
consulta al programa de comptabilitat els contractes menors ja tramitats amb el
dit proveïdor, tot distingint-ne l’objecte (serveis, obres i subministraments) i si
es tracta o no de despeses de recerca, per determinar els compliments dels
llindars que disposa l’LCSP.
Si no es compleixen aquests llindars, no permet que es tramiti el contracte.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

