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ICP
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IFAE
IUEE
LOU
LUC
M€
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PDI
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PIC
PRUAB
TRLFPC
UAB

Centre d’Estudis Demogràfics
Centre de Recerca en Agrigenòmica
Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
Centre de Recerca Matemàtica
Centre de Tecnologia Forestal de Catalunya
Centre de Visió per Computador
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Escola d’Idiomes Moderns Casa de Convalescència, SL (societat unipersonal)
Fundació Alumni UAB
Fundació Autònoma Solidària
Fundació Empresa i Ciència, Fundació Privada
Fundació Hospital Clínic Veterinari
Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics
Fundació Salut i Envelliment UAB
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars
Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia
Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials
Institut d’Estudis Espacials de Catalunya
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Institut de Física d’Altes Energies
Institut Universitari d’Estudis Europeus
Llei orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d’universitats
Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya
Milions d’euros
Personal d’administració i serveis
Personal docent i investigador
Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya, aprovat
per l’Ordre VEH/137/2017, del 29 de juny
Port d’Informació Científica
Fundació Parc de Recerca UAB
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
Universitat Autònoma de Barcelona
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1. INTRODUCCIÓ
1.1.
1.1.1.

INFORME
Objecte i abast

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya,
d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, ha
emès aquest informe de fiscalització relatiu a les entitats participades per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) corresponent a l’exercici 2017.
El treball d’aquesta fiscalització limitada ha inclòs la revisió de les relacions patrimonials i
de personal i la de les operacions realitzades entre la UAB i les entitats participades, a
partir de la informació facilitada per la mateixa Universitat.
Encara que l’àmbit temporal d’aquest informe ha estat l’exercici 2017, quan s’ha considerat
necessari per completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors i posteriors.
Les conclusions de l’informe inclouen les observacions més significatives, els incompliments normatius detectats i les recomanacions sobre les millores en la gestió de les activitats en alguns dels aspectes que s’han posat de manifest durant la realització del treball.

1.1.2.

Metodologia

El treball de fiscalització s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes internacionals
de fiscalització del sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves,
de compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències
suficients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe.
A partir de la relació d’entitats participades facilitada per la UAB (vegeu l’annex 4.1) s’ha
seleccionat una mostra de trenta-una entitats que inclou les participades de forma
majoritària per la UAB i altres seleccionades a criteri de l’auditor tenint en compte el nivell
de vinculació amb la UAB, la seva ubicació al campus o fora d’ell i el nivell de vinculació
amb altres entitats alienes a la UAB (vegeu l’apartat 1.2.4). No s’han inclòs les empreses
derivades (spin-off)1 participades de forma directa o indirecta per la UAB.
L’anterior informe de fiscalització de la UAB emès per la Sindicatura va ser el 17/2015,
corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012. La Sindicatura també va emetre l’informe de

1. Les spin-offs són empreses generades a partir del coneixement i tecnologia innovadora que es desenvolupa
dins de les universitats, creades pels investigadors i amb la participació de la universitat.
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fiscalització 22/2013 relatiu a la Fundació Universitat Autònoma (FUAB) corresponent a
l’exercici 2011. La Sindicatura ha tingut en compte les observacions manifestades en
aquells informes referides a l’àmbit d’aquesta fiscalització. En l’apartat 2.6 es fa el seguiment de les recomanacions que s’hi posaven de manifest relacionades amb l’objecte
d’aquesta fiscalització.
La Sindicatura no ha obtingut tota la informació necessària per verificar aspectes relacionats amb el personal de la UAB adscrit a les entitats participades, fet que ha suposat
una limitació a l’abast (vegeu l’apartat 2.4).

1.2.
1.2.1.

ENS FISCALITZAT
Antecedents

La UAB és una institució de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propi que
gaudeix i actua en règim d’autonomia i que presta el servei públic de l’ensenyament superior mitjançant la docència, la recerca i l’estudi.
La UAB té per objectius exercir la docència de grau superior; crear coneixements científics, tècnics i professionals mitjançant la recerca; participar en la millora i el desenvolupament del sistema educatiu; difondre i realitzar activitats d’extensió universitària; integrar
plenament les activitats de docència i recerca en l’àmbit internacional; fomentar l’avaluació
de la qualitat en la docència, recerca i gestió d’acord amb criteris, objectius i metodologies
equiparables als estàndards internacionals; fomentar el pensament crític, l’esperit emprenedor i la cultura de la llibertat i el pluralisme en el marc d’una societat democràtica;
participar en el progrés, el desenvolupament econòmic i el benestar social de la societat
catalana; afavorir, estimular i acollir l’activitat intel·lectual i artística en tots els àmbits de la
cultura i del coneixement, i altres finalitats que les lleis li atribueixin.
D’acord amb els seus Estatuts, integren l’estructura acadèmica de la UAB les facultats i les
escoles, els departaments, els instituts universitaris d’investigació i els centres de recerca.
Així mateix, la Universitat pot crear altres centres o estructures que donin suport a la
investigació, a la docència o a la comunitat universitària, i també reconèixer, adscriure o
vincular centres d’ensenyament o de recerca.
El conjunt de departaments, els serveis cientificotècnics, els instituts, els centres de recerca, els centres del Parc Científic i Tecnològic de la UAB, les entitats participades i els
hospitals universitaris vinculats a la UAB formen l’anomenada Esfera UAB. En aquest marc
hi ha un conjunt d’entitats en què la UAB exerceix una posició de domini majoritari o
minoritari, i un altre conjunt d’entitats que estan vinculades a la Universitat per motius de
diversa índole, en forma de participació econòmica no rellevant, mitjançant acords de
10
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col·laboració per assolir objectius comuns o per la seva ubicació en el campus de la UAB,
entre d’altres.
L’article 84 de la Llei orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d’universitats (LOU) preveu
que les universitats, per promoure i desenvolupar les seves finalitats, poden crear per si
soles o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, empreses, fundacions o
altres persones jurídiques d’acord amb la legislació general aplicable.
La Universitat ha creat o participa en diversos tipus d’entitats, a través de les quals
canalitza la investigació i la transferència de resultats que estableix l’article 83 de la LOU.
Amb aquestes entitats existeixen diferents tipus de relacions: moltes ocupen espais de la
UAB, altres tenen personal cedit, etc.

1.2.2.

Òrgans de govern

La LOU determina que els Estatuts de les universitats públiques han d’establir, com a
mínim, els òrgans següents:
a) Òrgans col·legiats: Consell Social, Consell de Govern, Claustre Universitari, juntes
d’escola i de facultat, i consells de departament.
b) Unipersonals: rector, vicerectors, secretari general, gerent, degans de facultats, directors d’escoles, de departaments i d’instituts universitaris d’investigació.
La Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC) defineix i regula la composició i el nomenament del rector, el gerent i el Consell Social. El títol II dels Estatuts de la
UAB regula els òrgans de govern de la UAB.
El Consell Social
El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat i l’òrgan de relació de la Universitat amb la societat. Li corresponen, entre altres funcions, supervisar les
activitats de caràcter econòmic i l’eficàcia dels serveis de la Universitat, i promoure la
col·laboració de la societat en el seu finançament.
El 31 de desembre del 2017 el Consell Social de la UAB estava format pels membres
següents:

• Representants de la societat catalana:
• President del Consell Social, nomenat pel Govern de la Generalitat:

Gabriel Masfurroll Lacambra
11

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2019
• Persones nomenades pel Govern de la Generalitat:

Tania Nadal Vicens
Mario García Sánchez-Puerta
• Persones nomenades pel Parlament de Catalunya:

Moisès Amorós Perich
Tirso Gracia Serrano
• Persona escollida pels ens locals:

Pendent de nomenament
• Persona en representació dels antics alumnes:

Mariona Serra Pagès
• Persona escollida per les organitzacions empresarials:

Daniel Furlan Silvestri
• Persona escollida per les organitzacions sindicals:

Maria Isabel Ayné Domingo

• Membres nats:
Margarita Arboix Arzo, rectora
Cristina Riba Trepat, secretària general
Jaume Tintoré Balasch, gerent

• Representants del Consell de Govern:
En representació del personal acadèmic: Xavier Vergé Mestre
En representació del personal d’administració i serveis (PAS): Juan Montesinos Andrade
En representació dels estudiants: Laura Gisbert López

• Secretària executiva:
Sònia Hernández Tejada

El Consell de Govern
El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies
estratègiques i programàtiques de la Universitat i les directrius, normatives i procediments
per a la seva aplicació, en els àmbits de l’organització dels ensenyaments, la recerca, els
recursos humans i econòmics i l’elaboració de pressupostos. També assisteix el rector en
l’exercici de les seves funcions.
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El Claustre Universitari
El Claustre Universitari és l’òrgan màxim de representació de la comunitat universitària, al
qual correspon, entre altres funcions, elaborar, aprovar i modificar els Estatuts de la Universitat; aprovar el seu reglament de funcionament; convocar de manera extraordinària les
eleccions a rector; elegir i revocar el síndic de greuges i aprovar el seu reglament; elegir
els seus representants en el Consell de Govern, i proposar iniciatives i aspiracions que
afectin la Universitat o el seu entorn. Es reuneix, com a mínim, dos cops l’any en sessió
ordinària i es renova cada quatre anys, excepte pel que fa als estudiants, que es renoven
cada dos.
El Claustre està integrat per la rectora, la secretària general, el gerent i tres-cents claustrals
escollits d’acord amb els Estatuts.
El rector
El rector és la representant legal de la Universitat i la màxima autoritat acadèmica; presideix el Claustre Universitari i el Consell de Govern. Forma part del Consell Social i n’executa els acords. És elegit per la comunitat universitària, mitjançant elecció directa i sufragi
universal lliure i secret, entre el personal funcionari del cos de catedràtics d’universitat en
actiu que presti serveis en la UAB. El mandat rectoral té una durada de quatre anys i és
renovable per un únic mandat.
En l’exercici 2017 la rectora de la UAB era Margarita Arboix Arzo.
El gerent
El gerent és l’encarregat de dirigir i de gestionar els serveis administratius de la Universitat,
sota la direcció del rector i d’acord amb les directrius que estableixin el Consell Social i el
Consell de Govern. Així mateix, és el responsable del PAS davant el rector i el Claustre. És
nomenat i, si escau, revocat, pel rector, escoltats el Consell Social i el Consell de Govern i no
pot exercir funcions docents.
En l’exercici 2017 el gerent de la UAB era Jaume Tintoré Balasch.

1.2.3.

Grup UAB

En el quadre 1 es presenten, als efectes informatius, les entitats incloses en els comptes
anuals agregats que el 31 de desembre del 2017 integraven, juntament amb la Universitat,
el Grup UAB.
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Quadre 1. Entitats incloses en els comptes anuals agregats
Percentatge de participació
total de la UAB

Nom
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB)

100,00

Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV)

100,00

Fundació Salut i Envelliment UAB (FSiE)

100,00

Escola d’Idiomes Moderns Casa de Convalescència, SL (societat unipersonal) (EIMCC)

100,00

UAB – Firms, SL Unipersonal

100,00

Fundació Alumni UAB (FA)

100,00

Hotel Campus, SLU

100,00

Wabbit Solutions, SL

100,00

Vila Universitària, SL

93,94

Fundació Autònoma Solidària (FAS)

85,71

Fundación Wassu UAB

77,78

Fundació Empresa i Ciència, Fundació Privada (FEiC)

70,00

Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB)

62,50

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)

40,00

Font: Elaboració pròpia.
Nota: Aquestes entitats han estat integrades pel mètode d’integració global directament o a través de la FUAB,
excepte l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) que ho ha estat pel mètode de posada en
equivalència.

1.2.4.

Activitats de les entitats participades de la mostra

En el quadre 2 es detallen les activitats que realitzen les entitats de la mostra.
Quadre 2. Activitats de les entitats participades de la mostra fiscalitzada
Naturalesa
jurídica

Entitat

Participació
directa i
indirecta (%)

Activitat

Fundació

Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona (FUAB)

100,00

Activitats pròpies docents i activitats de gestió de les
empreses participades.

Fundació

Fundació Hospital Clínic Veterinari
(FHCV)

100,00

Docència, recerca i prestació de tot tipus de serveis
relacionats amb l’àmbit veterinari, inclosos els assistencials i hospitalaris.

Fundació

Fundació Salut i Envelliment UAB
(FSiE)

100,00

Col·laboració amb la UAB en el foment i la realització
d’activitats dins l’àmbit de les ciències de la salut, de
l’envelliment i de l’atenció sociosanitària.

Entitat
mercantil

Escola d’Idiomes Moderns Casa de
Convalescència, SL (societat unipersonal) (EIMCC)

100,00

Planificació, disseny, organització i gestió d’activitats
destinades a l’ensenyament i l’aprenentatge, tant en
modalitat presencial com a distància.

Entitat
mercantil

UAB – Firms, SL Unipersonal

100,00

Promoció mitjançant la participació de qualsevol tipus
en el capital d’empreses que desenvolupin projectes
empresarials amb contingut tecnològic i innovador.
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Participació
directa i
indirecta (%)

Naturalesa
jurídica

Entitat

Fundació

Fundació Alumni UAB (FA)

100,00

Activitats centrades en la visualització de la Fundació i
la captació de dades de graduats.

Entitat
mercantil

Hotel Campus, SLU

100,00

Actualment inactiva. Fins a mitjan 2016 l’explotació de
l’hotel ubicat al Campus de la UAB i de diverses cafeteries, restaurants i càterings.

Entitat
mercantil

Wabbit Solutions, SL (a)

100,00

Producció, transformació, organització, promoció i comercialització de productes, serveis i activitats relacionats amb les tecnologies de la informació i la
comunicació.

Consorci

Institut Universitari d’Estudis Europeus (IUEE)

100,00

Inactiu. Pendent de liquidació.

Fundació

Fundació Gespa (b)

100,00

Servei de guarderia a la comunitat universitària.

Entitat
mercantil

Vila Universitària, SL

93,94

Promoció, construcció i explotació d’allotjaments residencials, zones comercials i locals de negocis així com
de zones i edificis comercials i de serveis en el
Campus de la UAB.

Fundació

Fundació Autònoma Solidària (FAS)

85,71

Promoció de la participació dels estudiants en accions
de voluntariat i de servei a la comunitat i activitats
formatives sobre les situacions de desigualtat.

Fundació

Fundación Wassu UAB

77,78

Activitats dirigides a la promoció d’actituds favorables
per a la intervenció educativa i preventiva de la
mutilació genital femenina.

Fundació

Fundació Empresa i Ciència, Fundació Privada (FEiC)

70,00

Activitats dirigides a l’acostament recíproc del món
econòmic i l’universitari.

Fundació

Fundació Parc de Recerca UAB
(PRUAB)

62,50

Coordinació, gestió i explotació del Parc de Recerca
de la UAB.

Consorci

Institut de Física d’Altes Energies
(IFAE) (c)

50,00

Foment i desenvolupament de la Física d’Altes Energies a Catalunya, tant en els aspectes teòrics i experimentals com tecnològics.

Consorci

Centre de Visió per Computador
(CVC)

50,00

Execució de programes de recerca, desenvolupament
d’aplicacions, formació i prestació de serveis dins del
camp de la visió per computador i afins.

Consorci

Centre d’Estudis Demogràfics
(CED)

42,85

Activitats en l’entorn de la recerca, la docència i la difusió dels estudis demogràfics.

Fundació

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) (c)

40,00

Foment de la recerca en paleontologia de vertebrats i
humana tant en el patrimoni paleontològic català com
també fora d’aquest entorn.

Fundació

Fundació Markets, Organizations
and Votes in Economics (FMOVE)

40,00

Impuls de la investigació en economia i col·laboració
amb altres institucions d’investigació de l’àrea de Barcelona.

Consorci

Consorci Institut de Ciències
Polítiques i Socials (ICPS)

33,33

Activitats d’anàlisi, formació i recerca dels fenòmens
socials i polítics.

Consorci

Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona
(IERMB)

23,07

Promoció d’estudis, activitats de recerca i de formació
en temes urbans i metropolitans de l’àrea metropolitana
de Barcelona.
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Naturalesa
jurídica

Entitat

Participació
directa i
indirecta (%)

Activitat

Consorci

Consorci Institut Català de Ciències
Cardiovasculars (ICCC)

22,22

Investigació i desenvolupament d’activitats relacionades amb especialitats cardiovasculars. Dissolta amb
efectes del 31.12.2017.

Consorci

Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

20,00

Promoció de la investigació i el desenvolupament tecnològic, dels estudis i de l’ensenyament en el camp de
la genòmica i la genètica vegetals.

Consorci

Centre de Tecnologia Forestal de
Catalunya (CTFC)

16,66

Desenvolupament i gestió sostenible del medi natural
per mitjà de la recerca, la transferència de tecnologia i
el coneixement.

Fundació

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) (c)

14,29

Recerca d’excel·lència en l’àmbit de les nanociències i
de les nanotecnologies.

Fundació

Institut d’Estudis Espacials de
Catalunya (IEEC) (c)

14,29

Col·laboració, desenvolupament, promoció i difusió
d’activitats, estudis i projectes relacionats amb la
tecnologia espacial.

Consorci

Centre de Recerca Matemàtica
(CRM) (c)

12,50

Recerca i formació avançada en l’àmbit de les matemàtiques.

Entitat
mercantil

Material and Gases MATGAS 2000,
AIE

12,00

Realització d’activitats d’investigació aplicada, desenvolupament, formació, producció i comercialització.

Consorci

Consorci del Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF)

7,69

Impuls de la investigació bàsica i aplicada en ecologia
terrestre.

Associació

Associació d’Amics de la UAB

n/d

Promoció, ajuda i difusió de les activitats de la UAB i
de les dels seus membres, tant en l’àmbit cultural com
en el científic, a través de qualsevol tipus d’actes o serveis que cregui convenient.

Font: Elaboració pròpia.
Notes:
n/d: No disponible.
(a) El Ple del Consell Social de la UAB del 2 de novembre del 2017 va aprovar la liquidació i l’extinció d’aquesta societat
amb efectes de l’1 de gener del 2017.
(b) Acord de dissolució pendent d’aprovació a 31 de desembre del 2017.
(c) El Programa anual d’activitats de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de l’exercici 2019 inclou la fiscalització
d’aquestes entitats.

1.2.5.

Treballs de control

Els comptes anuals de la UAB corresponents a l’exercici 2017 van ser auditats per FauraCasas, Auditors Consultors, SL, que va emetre el seu informe l’1 de juny del 2018 amb una
opinió favorable.
De les trenta-una entitats de la mostra, vint-i-una van sotmetre els seus comptes anuals de
l’exercici 2017 a auditoria externa i deu no ho van fer. De les entitats auditades, tretze
presenten informe d’auditoria amb opinió favorable i vuit tenen algun tipus d’excepció. En
el quadre 3 es mostra la data i el tipus d’opinió dels informes d’auditoria.
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Quadre 3. Tipus d’opinió dels informes d’auditoria de les entitats de la mostra
Tipus d’opinió
Favorable

Amb
excepcions

Entitat

Data

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB)

02.07.2018

X

Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV)

03.05.2018

X

Fundació Salut i Envelliment UAB (FSiE)

18.05.2018

X

Escola d’Idiomes Moderns Casa de Convalescència, SL (societat unipersonal) (EIMCC) (a)

22.11.2017

X

UAB – Firms, SL Unipersonal

-

Fundació Alumni UAB (FA)

-

Hotel Campus, SLU (b)

-

Wabbit Solutions, SL (c)

-

Institut Universitari d’Estudis Europeus (IUEE) (d)

-

Fundació Gespa (e)

-

Vila Universitària, SL

27.04.2018

Fundació Autònoma Solidària (FAS)

24.05.2018

X

Fundación Wassu UAB

20.06.2018

X

Fundació Empresa i Ciència, Fundació Privada (FEiC)

-

Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB)

14.06.2018

Institut de Física d’Altes Energies (IFAE)

11.07.2018

X

Centre de Visió per Computador (CVC)

20.06.2018

X

Centre d’Estudis Demogràfics (CED)

23.04.2018

X

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)

06.06.2018

X

Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics
(FMOVE)

18.06.2018

X

Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS)

-

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)

08.03.2018

Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) (f)

25.06.2018

Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

08.06.2018

X

Centre Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

12.07.2018

X

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

25.06.2018

Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)

15.05.2018

X

Centre de Recerca Matemàtica (CRM)

25.05.2018

X

Material and Gases MATGAS 2000, AIE

-

Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF)

18.05.2018

Associació d’Amics de la UAB

-

Desfavorable

Denegada

X

X

X
X

X

X

Font: Elaboració pròpia.
Notes:
(a) Exercici finalitzat el 31 d’agost del 2017.
(b) Inactiva el 31 de desembre del 2017.
(c) El Ple del Consell Social de la UAB del 2 de novembre del 2017 va aprovar la liquidació i l’extinció d’aquesta societat amb
efectes de l’1 de gener del 2017.
(d) Inactiu. Pendent de liquidació. No va presentar els comptes anuals.
(e) Acord de dissolució pendent d’aprovació a 31 de desembre del 2017. No va presentar els comptes anuals.
(f) Amb efectes del 31 de desembre del 2017 es va dissoldre mitjançant la cessió global d’actius i passius a la Fundació Institut de
Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la qual va assumir les seves activitats a partir de l’1 de gener del 2018.
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2. FISCALITZACIÓ REALITZADA
2.1.

APROVACIÓ I RETIMENT DE COMPTES

L’article 81 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (TRLFPC) estableix que les universitats
públiques finançades per la Generalitat han de trametre els comptes anuals degudament
aprovats per l’òrgan corresponent amb l’informe d’auditoria a la Intervenció General i a la
Sindicatura de Comptes abans del 30 de juny de l’any següent. També han de trametre
la mateixa documentació referida a les empreses i altres entitats en què participen.
L’article 84 de la LOU estableix que les entitats en el capital o fons patrimonial de les quals
tinguin participació majoritària les universitats queden sotmeses a l’obligació de retre
comptes en els mateixos terminis i procediment que les universitats.
La UAB va trametre els comptes anuals de l’exercici 2017 el 13 de juny del 2018, tot i que
no va trametre els comptes anuals de les entitats en què participava. El quadre 4 recull la
informació sobre el retiment de comptes de les entitats de la mostra.
Quadre 4. Retiment dels comptes de les entitats de la mostra
Entitat

Retiment dels comptes
anuals 2017

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB)

No (a)

Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV)

No (a)

Fundació Salut i Envelliment UAB (FSiE)

No (a)

Escola d’Idiomes Moderns Casa de Convalescència, SL (societat unipersonal) (EIMCC)

No (a) (b)

UAB – Firms, SL Unipersonal

Sí

Fundació Alumni UAB (FA)

No (a)

Hotel Campus, SLU

No (a) (c)

Wabbit Solutions, SL

No (a) (d)

Institut Universitari d’Estudis Europeus (IUEE)

No (e)

Fundació Gespa

(f)

Vila Universitària, SL

No (a)

Fundació Autònoma Solidària (FAS)

Sí, fora de termini

Fundación Wassu UAB

No (a)

Fundació Empresa i Ciència, Fundació Privada (FEiC)

No (a)

Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB)

No (a)

Institut de Física d’Altes Energies (IFAE)

Sí

Centre de Visió per Computador (CVC)

Sí

Centre d’Estudis Demogràfics (CED)

Sí

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)

Sí

Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics (FMOVE)

No (a)

Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS)

No (a)
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Entitat

Retiment dels comptes
anuals 2017

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)

Sí

Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC)

No (a) (g)

Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

Sí

Centre de Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

Sí, fora de termini

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

Sí

Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)

No (a)

Centre de Recerca Matemàtica (CRM)

Sí

Material and Gases MATGAS 2000, AIE

No (a)

Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

Sí

Associació d’Amics de la UAB

No (a)

Font: Elaboració pròpia.
Notes:
(a) Comptes anuals obtinguts durant el treball de fiscalització.
(b) Exercici finalitzat el 31 d’agost del 2017.
(c) Inactiva el 31 de desembre del 2017.
(d) El Ple del Consell Social de la UAB del 2 de novembre del 2017 va aprovar la liquidació i l’extinció d’aquesta societat
amb efectes de l’1 de gener del 2017.
(e) Inactiu. Pendent de liquidació. No va presentar els comptes anuals.
(f) Acord de dissolució pendent d’aprovació a 31 de desembre del 2017. No va presentar els comptes anuals.
(g) Amb efectes del 31 de desembre del 2017 es va dissoldre mitjançant la cessió global d’actius i passius a la Fundació
Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la qual va assumir les seves activitats a partir de l’1 de
gener del 2018.

2.2.

SITUACIÓ FINANCERA DE LES ENTITATS PARTICIPADES

En el quadre 5 es presenten les principals magnituds econòmiques de les entitats participades de la mostra en l’exercici 2017.
Quadre 5. Principals magnituds econòmiques de les entitats de la mostra
Participació
directa i
indirecta
(%)

Total
actiu

Patrimoni
net

Subvencions
i donacions

Altres (h)

Resultat
de
l’exercici

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
(FUAB)

100,00

42.373.227

21.026.529

87.432

15.684.173

1.857.906

Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV)

100,00

1.451.501

154.652

27.126

4.404.899

(23.519)

Fundació Salut i Envelliment UAB (FSiE)

100,00

826.799

(165.727)

621.801

1.053.899

(225.727)

Escola d’Idiomes Moderns Casa de Convalescència, SL (societat unipersonal) (EIMCC) (b)

100,00

748.658

75.381

0

1.876.261

27.972

UAB – Firms, SL Unipersonal

100,00

174.711

145.042

0

0

(2.732)

Fundació Alumni UAB (FA)

100,00

116.288

55.926

195.581

1.210

14.727

Hotel Campus, SLU (c)

100,00

8.451

(11.573)

0

4.593

(14.873)

Wabbit Solutions, SL (d)

100,00

269

269

0

3.197

2.311

Institut Universitari d’Estudis Europeus (IUEE) (e)

100,00

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Entitat (a)

Ingressos d’explotació
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Participació
directa i
indirecta
(%)

Total
actiu

Patrimoni
net

Subvencions
i donacions

Altres (h)

Resultat
de
l’exercici

Fundació Gespa (f)

100,00

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Vila Universitària, SL

93,94

30.059.614

6.750.370

0

9.025.289

1.536.951

Fundació Autònoma Solidària (FAS)

85,71

715.991

185.582

1.049.651

140.037

1.792

Fundación Wassu UAB

77,78

455.061

64.865

211.291

19.242

3.834

Fundació Empresa i Ciència, Fundació Privada
(FEiC)

70,00

1.382.975

289.300

59.756

880.545

(94.633)

Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB)

62,50

1.041.988

260.548

309.514

1.446.883

(17.297)

Institut de Física d’Altes Energies (IFAE)

50,00

14.492.713

3.756.607

7.191.099

17.426

(131.004)

Centre de Visió per Computador (CVC)

50,00

4.257.133

2.210.286

1.503.270

1.016.029

(92.509)

Centre d’Estudis Demogràfics (CED)

42,85

2.486.480

37.959

1.936.145

137.985

3.239

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel
Crusafont (ICP)

40,00

6.190.001

3.287.603

1.375.344

111.122

(46.050)

Fundació Markets, Organizations and Votes in
Economics (FMOVE)

40,00

1.006.170

56.832

0

10.708

(16.077)

Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials
(ICPS)

33,33

451.123

262.497

284.396

164.115

7.882

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona (IERMB)

23,07

1.163.370

346.321

1.738.631

728.335

(25.059)

Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) (g)

22,22

4.975.921

1.277.782

2.764.784

318.653

125.086

Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

20,00

15.624.454

2.020.404

5.899.434

530.201

(145.427)

Centre de Tecnologia Forestal de Catalunya
(CTFC)

16,66

13.771.873

4.047.727

4.462.574

539.604

318.923

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

14,29

21.142.499

4.896.787

9.762.830

383.964

312.568

Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)

14,29

4.769.433

596.287

2.567.655

1.028.607

4.172

Centre de Recerca Matemàtica (CRM)

12,50

5.610.868

2.427.158

1.963.781

213.889

(49.351)

Material and Gases MATGAS 2000, AIE

12,00

900.432

0

0

147.982

0

7,69

6.785.591

799.811

4.830.355

471.898

5.276

n/d

81.060

77.386

35.000

35.188

43.549

Entitat (a)

Consorci del Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals (CREAF)
Associació d’Amics de la UAB

Ingressos d’explotació

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.
Notes:
n/d: No disponible.
(a) En el cas de les entitats que no tenen forma jurídica de tipus mercantil, la participació està calculada tenint en compte el
nombre de membres que la UAB té en els òrgans de govern de les entitats participades.
(b) Exercici finalitzat el 31 d’agost del 2017.
(c) Inactiva el 31 de desembre del 2017.
(d) El Ple del Consell Social de la UAB del 2 de novembre del 2017 va aprovar la liquidació i l’extinció d’aquesta societat amb
efectes de l’1 de gener del 2017.
(e) Inactiu. Pendent de liquidació. No va presentar els comptes anuals.
(f) Acord de dissolució pendent d’aprovació a 31 de desembre del 2017. No va presentar els comptes anuals.
(g) Amb efectes del 31 de desembre del 2017 es va dissoldre mitjançant la cessió global d’actius i passius a la Fundació Institut
de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la qual va assumir les seves activitats a partir de l’1 de gener del 2018.
(h) Inclou vendes, prestacions de serveis i altres ingressos d’explotació.
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Els aspectes més rellevants de la revisió dels comptes anuals de les entitats participades
incloses en la mostra són els següents:

• La societat Hotel Campus, SLU, i l’Institut Universitari d’Estudis Europeus (IUEE) estan
inactius. La UAB hauria d’acordar i formalitzar la liquidació i l’extinció d’aquestes
entitats.

• El 2 de novembre del 2017 el Ple del Consell Social de la UAB va acordar la liquidació i
l’extinció de Wabbit Solutions, SL, amb efectes de l’1 de gener del mateix any. El 18 de
desembre del 2017 es va formalitzar en escriptura pública la cessió global dels actius i
passius a 31 de desembre del 2016 a favor de la FUAB. No obstant això, la societat va
formular els comptes anuals a 31 de desembre del 2017 d’acord amb el principi
comptable d’empresa en funcionament. Aquesta societat no ha tingut cap ingrés per
activitats des de la seva creació i a 31 de desembre del 2017 tenia pèrdues acumulades de 5.341 € corresponents a despeses en serveis professionals i bancaris.

• El Ple del Consell Social de la UAB del 20 de desembre del 2017 va ratificar l’Acord del
Patronat de la Fundació Gespa de l’11 de maig del 2016 per a la seva dissolució i
liquidació per la impossibilitat d’acomplir la finalitat per a la qual es va constituir per
l’important deteriorament de l’edifici on estaven ubicats els espais i les instal·lacions de
l’escola bressol. La Resolució de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya del 10 d’octubre del 2018 va
aprovar l’acord de dissolució.

• Els comptes anuals de la FUAB a 31 de desembre del 2017 inclouen una participació en
la Fundación Wassu UAB d’un 63,60%. Del treball realitzat es desprèn que la FUAB el
31 desembre del 2017 no tenia cap participació en aquesta entitat, el patronat de la
qual estava format per sis representants de la UAB, dos de l’Associació Wassu Gambia
Kafo i un de la Fundació Parc de Recerca UAB.

• El 99,63% dels ingressos de les activitats de la Fundació Alumni UAB (FA) provenen de
les aportacions de la UAB i de la FUAB. A més, la UAB va fer una aportació addicional a
la FA de 34.914 € per adquirir una base de dades. Pel que fa a les despeses, les de
personal representen un 81,46% de les despeses totals de la FA i els serveis de
professionals independents un 14,04%.

• El 37,46% de l’import de la xifra de negocis de l’Escola d’Idiomes Moderns Casa de
Convalescència, SL, (societat unipersonal) (EIMCC) correspon a serveis prestats a la
FUAB en concepte de formació.

• En els exercicis 2016 i 2017 el resultat d’explotació de la Fundació Hospital Clínic
Veterinari (FHCV) ha estat negatiu. Les despeses de personal d’aquesta Fundació han
augmentat un 19,86% el 2017.
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• En l’exercici 2017, la Fundació Salut i Envelliment UAB (FSiE), UAB – Firms, SL, Unipersonal, l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), el Centre de Visió per Computador
(CVC), la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), l’Institut
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i el Centre de Recerca en
Agrigenòmica (CRAG), presenten pèrdues acumulades i resultats negatius.

2.3.

PATRIMONI LLIURAT EN CESSIÓ

La UAB ha cedit terrenys, construccions i espais a algunes de les entitats participades
que, a 31 de desembre del 2017, tenia registrats com a Patrimoni lliurat en cessió. La
Sindicatura ha revisat la formalització i registre d’aquestes cessions i la cobertura d’assegurances en els casos en què els béns cedits són edificis o espais.

2.3.1.

Cessions i adscripcions d’ús

La UAB ha cedit terrenys, construccions o espais a diverses entitats participades. Moltes
vegades aquestes entitats tenen en aquests espais la seva seu.
Registre segons el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya
El 31 de desembre del 2017, la UAB tenia registrades les adscripcions i cessions dels seus
actius com a Patrimoni lliurat o rebut en cessió segons el Pla especial de comptabilitat
pública per a les universitats públiques de Catalunya vigent en aquella data.
L’1 de gener del 2018 va entrar en vigor el Pla general de comptabilitat pública de la
Generalitat de Catalunya (PGCPGC), que és el nou marc normatiu comptable d’aplicació a
la UAB. La Sindicatura ha analitzat la incidència d’aquest nou marc en la comptabilització
de les cessions i adscripcions de béns a les entitats participades o dependents. La Norma
19a del PGCPGC estableix que les adscripcions i altres cessions gratuïtes d’ús de béns i
drets s’han de registrar i valorar, tant a l’entitat beneficiària o concessionària dels béns o
drets com a l’entitat aportant o cedent, d’acord amb els criteris que estableix la Norma de
reconeixement i valoració número 18, Transferències, subvencions, donacions i llegats.
La comptabilització i la valoració de l’actiu a l’ens cedent i a l’entitat beneficiària és diferent
en funció de si la cessió és per un període indefinit o similar a la vida útil de l’actiu que se
cedeix o si ho és per un període inferior a la vida útil.
D’acord amb el que estableix la disposició transitòria segona del PGCPGC, en el primer
exercici d’aplicació, el 2018, el saldo dels comptes representatius del patrimoni lliurat en
adscripció i cessió s’ha de cancel·lar amb el compte Resultats d’exercicis anteriors (120) i
el del Patrimoni rebut en cessió s’ha de saldar contra el compte Resultats d’exercicis
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anteriors (120) per l’import de l’amortització acumulada corresponent als béns rebuts en
cessió que siguin amortitzables en contrapartida al compte Subvencions, donacions i
llegats per al finançament de l’immobilitzat no financer i d’actius en estat de venda (130)
pel saldo restant del compte.
En compliment del que s’ha esmentat, durant l’exercici 2018 la UAB ha regularitzat el
patrimoni cedit i rebut en cessió. De la regularització realitzada per la UAB es desprenen
les següents observacions:

• La UAB ha mantingut com a Immobilitzat material els terrenys lliurats en cessió per un
període indefinit o similar al de la vida útil per considerar-la il·limitada. Segons la Sindicatura, aquest tractament no s’ajusta a la Norma de valoració 19a del PGCPGC.

• La UAB ha considerat que la cessió gratuïta i provisional de l’espai per a la ubicació del
Port d’Informació Científica (PIC2) de l’IFAE dins dels espais dels Serveis d’Informàtica
de la UAB segons el conveni del 5 de maig del 2008 és per un període indefinit i l’ha
donat de baixa de l’immobilitzat en lloc de registrar-ne el deteriorament.3
Revisió de les cessions i adscripcions
De la revisió de la situació de les cessions i adscripcions de terrenys i d’espais a 31 de
desembre del 2017 se’n desprenen les observacions següents:

• Les entitats participades relacionades a l’annex 4.2 han de registrar en els seus comptes
les cessions i adscripcions rebudes de la UAB que s’hi detallen i que a 31 de desembre
del 2017 no tenien comptabilitzades.

• La UAB no tenia registrat un local cedit el 10 de gener del 2000 per Plaça Cívica, SL.4
• Fins al desembre del 2017, la Fundació Empresa i Ciència (FEiC) va ocupar un espai i
va utilitzar les instal·lacions de l’Edifici del Rectorat (edifici A) del Campus de la UAB. El
desembre del 2017 es va traslladar a l’edifici Eureka a un espai que la UAB havia cedit
a la Fundació Parc de Recerca de la UAB (PRUAB). En cap dels dos casos no es va
formalitzar la cessió d’aquests espais ni el possible arrendament. Ni la UAB ni la PRUAB
han rebut cap ingrés per aquest concepte.
 El 12 de desembre del 2014 la UAB va cedir 300 m2 de terreny a l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat. D’acord amb

2. El Port d’Informació Científica (PIC) és un centre innovador de suport a recerca que és gestionat per l’IFAE.
3. Paràgraf modificat com a conseqüència de les al·legacions presentades.
4. Absorbida l’exercici 2008 per Vila Universitària, SL.
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el conveni, el cànon de la cessió quedava compensat amb l’aportació econòmica que
pel mateix import la UAB havia de fer a l’ICN2 i, en conseqüència, l’ICN2 no havia de
formalitzar cap pagament en concepte de cànon. L’any 2017 l’ICN2 va registrar una
despesa i un ingrés per subvencions per l’import del cànon. La UAB no va registrar ni
l’ingrés per cànon ni la despesa per subvencions.

• El Consell Social de la UAB va acordar encomanar la gestió del conjunt dels habitatges
de les cases Sert a Vila Universitària, SA, (ara Vila Universitària, SL) a partir de l’1 de
maig de 1992 i fins al 28 de gener del 2016. No hi ha evidència de la renovació d’aquest
encàrrec, si bé en l’exercici 2017 Vila Universitària, SL, va continuar-ne la gestió.

• El 13 de maig del 2016 Vila Universitària, SL, va signar un contracte de lloguer del
negoci i de l’edifici de l’Hotel Campus amb Hotel Barberà Molí, SL, a partir de l’1 de juny
del 2016 per deu anys prorrogables amb un màxim de cinc anys més. En el contracte
s’estableix un lloguer anual de 75.000 € el primer any i de 275.000 € els següents. El
2017 Vila Universitària, SL, va registrar un ingrés de 360.000 € per aquest lloguer. La
Sindicatura considera que el registre de l’ingrés no s’ajusta al contracte i que hi ha un
excés d’ingressos en l’exercici 2017 de 168.333 €.

• En diversos convenis de cessió d’espais s’estableix que la UAB participarà en les
despeses generals de manteniment dels espais com part de l’aportació a l’altra entitat,
però no s’hi inclou cap valoració. La UAB no disposa d’una relació valorada de les
aportacions per aquest concepte ni les ha registrades com a subvencions en espècie a
les entitats participades.

• En molts convenis de cessió no s’especifica de forma clara quina és la valoració dels
béns aportats o, si escau, la valoració del dret d’ús.

• L’11 de febrer del 2008 la UAB i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB)
van formalitzar una concessió administrativa per a la construcció i explotació de l’edifici
anomenat Eureka sobre una parcel·la de la UAB. Un cop finalitzada la construcció de
l’edifici, el CZFB havia de cedir gratuïtament a la UAB un 10% de la superfície útil de
l’edifici. Els espais finalment cedits van ser superiors als inicialment previstos. Per
compensar la diferència es va establir que la UAB havia d’abonar una renda mensual de
1.230 €, revisable amb l’IPC anualment.
L’1 de gener del 2011 la UAB va signar un conveni amb la Fundació Parc de Recerca
de la UAB (PRUAB) mitjançant el qual la UAB li cedia l’ús dels espais cedits pel CZFB i
la Fundació havia d’abonar a la UAB una renda amb les mateixes condicions pactades
entre la UAB i el CZFB. Des de l’1 d’octubre del 2016 el CZFB factura directament a la
PRUAB aquest import. Aquest canvi no ha estat formalitzat.
D’altra banda, la UAB no té registrada ni la cessió gratuïta del CZFB ni la posterior
cessió dels espais a la PRUAB. La UAB hauria d’informar d’aquestes cessions en la
Memòria dels comptes anuals.
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• La UAB tenia registrat com a Patrimoni lliurat en cessió a l’Institut de Física d’Altes
Energies (IFAE) un mòdul prefabricat valorat en 12.020 €. El 31 desembre del 2017
aquest mòdul no estava ocupat per l’IFAE, per la qual cosa la UAB hauria d’haver donat
de baixa aquest mòdul del Patrimoni lliurat en cessió. El 2018 la UAB ha regularitzat
aquesta situació.

• La UAB tenia registrat com a Patrimoni rebut en cessió un local a Plaça Cívica la cessió
del qual va finalitzar l’any 2006. Per tant, la UAB hauria d’haver donat de baixa aquest
local del Patrimoni rebut en cessió. El 2018 la UAB ha regularitzat aquesta situació.

2.3.2.

Cobertura d’assegurances

La UAB té contractades, mitjançant la seva pòlissa d’assegurança de danys i de responsabilitat civil vigents, les dues cobertures en tots els edificis dels quals n’és propietària. Per
tant, en el cas de cessió d’ús d’espais d’edificis, o part d’edificis, propietat de la mateixa
Universitat, la UAB té cobert tant el continent com la responsabilitat civil, i l’entitat que
ocupa els espais és la responsable de contractar l’assegurança que cobreixi el contingut i
qualsevol altra necessària per a la cobertura de la seva activitat, com ara la contractació
específica d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les seves accions o omissions
que puguin repercutir en tercers.
En el cas de cessió de terrenys on es construeixen edificis que no són propietat de la UAB
l’entitat és la responsable de contractar totes les pòlisses necessàries.
De la revisió realitzada per la Sindicatura dels convenis de cessió d’espais s’observa que
no s’hi especifica explícitament a qui correspon la contractació de l’assegurança del continent, del contingut i de la responsabilitat civil (inclosa la derivada de l’activitat de l’ens).

2.4.

PERSONAL CEDIT A ENTITATS PARTICIPADES

Algunes persones de la plantilla de la UAB, tant personal docent i investigador (PDI) com
PAS, prestaven serveis en entitats participades. La Normativa de la UAB en matèria de
recerca vigent l’any 2017 preveia, entre altres, els aspectes següents en relació amb
l’adscripció de personal acadèmic:

• L’adscripció de l’activitat de recerca del PDI de la UAB a una institució amb personalitat
jurídica pròpia s’ha de fer mitjançant un acord o conveni que reculli els diferents aspectes de la relació, com ara la temporalitat, les contraprestacions econòmiques generals, la propietat industrial, la gestió dels projectes o les contraprestacions econòmiques
per a aspectes específics (reduccions docents, complements salarials, etc.).
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• Per al PDI a jornada completa l’adscripció ha de ser preferentment temporal i per la
totalitat de la jornada, i la sol·licitud i la gestió dels projectes d’aquest personal s’ha de
fer en la institució que l’acull. L’adscripció ha d’especificar-ne la temporalitat i els
mecanismes de renovació.

• L’adscripció ha de ser autoritzada per acord de la Comissió d’Investigació de la UAB.
• El PDI adscrit a una institució amb personalitat jurídica pròpia pot rebre remuneracions
addicionals d’aquesta pel desenvolupament de projectes.

• El tractament referent a cànons5 i despeses de funcionament i el dels becaris adscrits a
projectes ha de ser, almenys, el mateix que s’aplica a la UAB.

• L’acord d’adscripció ha de recollir les compensacions econòmiques generals que rebrà
la UAB i les compensacions específiques per cobrir possibles complements salarials,
reduccions docents i altres que es puguin proposar. Les compensacions específiques
per a reduccions docents es calcularan com a mínim a partir del sou de la categoria
docent de professor agregat.
La UAB va facilitar una relació de personal adscrit a altres entitats a 31 de desembre del
2017. La Sindicatura va analitzar la relació facilitada i la va contrastar amb altres fonts
d’informació (pàgines web, informació dels centres de recerca fiscalitzats d’acord amb el
Programa anual de la Sindicatura) (vegeu l’apartat 1.2.4).
Del treball realitzat es van generar diverses consultes a la UAB, una part de les quals no
van ser resoltes. La Sindicatura no ha pogut aclarir les diferències entre les diferents fonts
d’informació i, com a conseqüència, no ha pogut verificar si tots els convenis d’adscripció
existien i estaven vigents, si recollien tots els aspectes de la relació, si estaven degudament autoritzats, si el pagament de la retribució dels professors adscrits havia de ser a
càrrec de l’ens o de la UAB, ni tampoc, si s’escau, si s’han establert les compensacions
per les reduccions docents dels professors. El que s’acaba d’esmentar suposa una limitació a l’abast.
De la revisió realitzada es destaca el següent:

• El 6 d’octubre del 2016 es va signar una addenda al conveni marc formalitzat l’1 d’abril
del 2007 entre la UAB i el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) per establir les
condicions de la col·laboració com a resultat del nomenament d’un professor de la UAB
com a director del CRM. El conveni estableix que en qualsevol moment el rector de la
UAB podrà acordar que el director del CRM gaudeixi d’una reducció a la meitat de la
seva càrrega docent.

5. Percentatge dels ingressos retinguts per l’entitat per al finançament de les seves despeses.
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Com a contraprestació econòmica, el CRM es compromet a abonar a la UAB els imports
següents: una compensació econòmica de fins al 50% del cost de la plaça com a
professor de la UAB, en cas d’acordar-se la reducció de la meitat de la càrrega docent i
en proporció a la reducció acordada; un complement retributiu a satisfer al professor
per les tasques de direcció del CRM, i un cànon de recerca d’acord amb la Normativa
de la UAB sobre contractes, treballs i convenis a l’exterior.
El 2017 la UAB va facturar al CRM els imports corresponents als exercicis 2016 i 2017.
De l’anàlisi dels imports facturats es desprèn que no s’ha facturat cap percentatge del
cost del director com a professor de la UAB tot i que de la informació sobre la docència
impartida en els cursos 2016-2017 i 2017-2018 es desprèn que hi va haver una reducció
docent superior al 50% en cada un dels cursos (57,62% en el curs 2016-2017 i 68,63%
en el 2017-2018).6 D’altra banda, s’ha comprovat que el complement salarial ha estat
superior en 7.975 € a l’establert en el conveni i que el cànon representa un 19,33%,
inferior a l’establert en la Normativa interna de la UAB.

• L’any 2017 cinc PAS laboral de la UAB prestaven serveis a la Fundació Hospital Clínic
Veterinari (FHCV) sense que existís cap conveni que regulés aquesta prestació per la
qual la UAB va facturar a la FHCV 205.024 €. Aquesta prestació podria ser qualificada
de cessió il·legal de treballadors per les autoritats laborals.

• L’any 2017 un PAS laboral de la UAB va prestar serveis a la biblioteca Josep Laporte,
gestionada per la Fundació Salut i Envelliment (FSiE). No hi ha cap conveni que reguli
aquesta prestació i la UAB no factura cap import per aquest servei. Aquesta prestació,
que podria ser qualificada de cessió il·legal de treballadors per les autoritats laborals,
és una subvenció en espècie que no ha estat registrada comptablement i que va ser
atorgada sense respectar la normativa aplicable.

• L’any 2017 dos PAS de la UAB (un funcionari i un laboral) van prestar serveis a l’Institut
de Física d’Altes Energies (IFAE). La UAB va facturar a l’IFAE 67.945 € mentre que el
cost de personal va ser de 95.364 €. La diferència no facturada és una subvenció en
espècie de la UAB a l’IFAE que no ha estat registrada ni per la UAB ni per l’IFAE i que
va ser atorgada sense respectar la normativa aplicable. D’altra banda, els dos
treballadors s’haurien d’haver traspassat a l’IFAE i, en el cas del PAS laboral, les autoritats laborals podrien considerar que hi ha hagut una cessió il·legal de treballadors.

• El conveni de col·laboració de l’1 de gener del 2011, que regula la contribució econòmica de la UAB al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), estableix entre les
contribucions no monetàries l’adscripció d’un tècnic de suport a la recerca i d’un auxiliar
administratiu de la UAB al CRAG. L’any 2017 hi va haver un PAS laboral de la UAB
prestant serveis al CRAG amb un cost per a la UAB de 26.461 €. Aquest import no ha

6. Frase modificada com a conseqüència de les al·legacions presentades.
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estat registrat per cap de les dues entitats. Aquesta prestació, que podria ser qualificada de cessió il·legal de treballadors per les autoritats laborals, és una subvenció en
espècie que no ha estat registrada comptablement i que va ser atorgada sense
respectar la normativa aplicable.

2.5.

SALDOS I TRANSACCIONS ENTRE LA UAB I LES ENTITATS PARTICIPADES

La Sindicatura ha fet una anàlisi de les transaccions realitzades el 2017 entre la UAB i les
entitats participades incloses en la mostra i dels saldos resultants a 31 de desembre del
2017. A continuació es detallen els aspectes més rellevants del treball realitzat:

• El 28 d’abril del 2006 la UAB i la FUAB van signar un conveni de col·laboració en el qual
es preveia que la UAB pogués fer encàrrecs de gestió a la FUAB. Aquests encàrrecs
havien d’estar signats pel rector de la UAB i pel director de la FUAB i havien d’incloure
l’objecte de l’encàrrec, el termini i la contraprestació.
En l’exercici 2017 hi havia vigents diversos encàrrecs de gestió a la FUAB referits, entre
d’altres, al servei d’atenció i assessorament a membres de la comunitat universitària
procedents d’altres universitats, al suport tècnic en el manteniment dels mòduls d’una
plataforma tecnològica, a la col·laboració i reforç en tasques administratives d’un centre
de la UAB o a l’assessorament en matèria de contractació administrativa. El 2017 la
FUAB va facturar 442.937 € a la UAB per aquests encàrrecs. De l’anàlisi realitzada es
desprèn que els serveis encarregats són serveis propis de la UAB que aquesta hauria
de prestar amb personal propi i que la FUAB els presta amb personal seu dedicat quasi
exclusivament a les tasques dels encàrrecs. La Sindicatura considera que aquest
personal l’hauria de contractar la UAB, que el seu cost hauria d’estar registrat en el
capítol 1 del pressupost de despeses de la Universitat i que aquesta situació podria ser
qualificada de cessió il·legal de treballadors per les autoritats laborals.

• La UAB manté un conflicte amb l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) pel reconeixement de diverses operacions. A 31 de desembre del 2017 la UAB reclamava a l’IFAE
831.931 € corresponents principalment a despeses de personal i de funcionament dels
espais cedits (despeses directes i indirectes dels espais del Taller de Mecanització i
dels espais que ocupa el PIC a partir del 2014, data en què va finalitzar el conveni de
cessió sense que s’hagi formalitzat cap pròrroga) i l’IFAE reclamava a la UAB 584.554 €
corresponents a inversions finançades per l’IFAE. Aquests imports en conflicte no
havien estat registrats comptablement per cap de les dues entitats.

• Els comptes anuals de la UAB no inclouen informació sobre les transaccions i els saldos
pendents amb l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), amb el Centre de Recerca en
Agrigenòmica (CRAG), amb l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), amb
l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i amb el Centre de
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Recerca Matemàtica (CRM). La Sindicatura considera que encara que es tracti de
consorcis adscrits a altres administracions, la UAB hauria de presentar en els seus
comptes anuals la informació esmentada.

• L’any 2014 es va aprovar la fusió per absorció de la Fundació Doctor Robert, Centre de
Formació Avançada i Desenvolupament Professional en Ciències de la Salut i de la Vida
i de la Fundació Biblioteca Josep Laporte, Centre de Documentació en Ciències de la
Salut i de la Vida, per part de la Fundació Institut Català d’Envelliment, que va passar a
denominar-se Fundació Salut i Envelliment UAB (FSiE).
En el moment de la fusió, les tres entitats fusionades tenien patrimonis nets negatius,
resultant un patrimoni net negatiu de l’entitat absorbent d’1.263.377 €. La FUAB es va fer
càrrec d’aquest dèficit i de la reposició dels fons fundacionals de la fundació resultant
fins a 60.000 € i es va comprometre a fer aportacions anuals de 264.675 € des del 2014
fins al 2019.
L’exercici 2017 la FUAB va completar el procés d’aportacions previst i va aportar
794.026 €. Addicionalment, durant el 2018 la FUAB va aportar 225.794 € per compensar
part de les pèrdues dels exercicis 2016 i 2017, que van ser de 368.985 €.
Encara que la FSiE està participada en un 80% per la UAB i en un 20% per la FUAB, és
aquesta entitat la que ha fet totes les aportacions per a la compensació de pèrdues, que
fins a 31 de desembre del 2017 havien estat de 3,16 M€.
D’altra banda, durant l’exercici 2017, la UAB va abonar a la FSiE 237.015 € corresponents a l’encàrrec per a la gestió de la biblioteca presencial de la Facultat de Medicina
de la UAB ubicada a l’edifici Casa Convalescència.

• L’1 de desembre del 2011 el director general de la FUAB va acordar la posada en
funcionament de la centralització de tresoreria (cash pooling) en les fundacions i les
societats mercantils del grup UAB. En aquesta resolució no s’establien les condicions i
les retribucions que havien de regir el seu funcionament. En l’exercici 2017, a les
posicions deutores en la centralització de tresoreria se’ls va aplicar un tipus d’interès del
5,5% anual i a les posicions creditores un 3,0%.

• La UAB avalava Vila Universitària, SL, davant dues entitats financeres per dos préstecs
formalitzats l’exercici 2007 per 31,25 M€ per al finançament de les inversions previstes
en el pla d’actuacions 2007-2009 i per a la millora del seu endeutament. El 31 de
desembre del 2017 l’import total avalat era de 16,93 M€.

• En els exercicis 2005 i 2010, la FUAB va formalitzar dos préstecs sindicats per finançar
el projecte residencial de Vila Universitària II i l’Hospital Clínic Veterinari. Les obligacions
assumides per la FUAB per aquests dos préstecs sindicats estan garantides per la
UAB. El 31 de desembre del 2017 l’import garantit era de 10,39 M€.
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• En l’exercici 2017, Vila Universitària, SL, va facturar a la UAB 32.745 € corresponents a
un conveni del 15 de febrer del 2000 pel qual la UAB va encarregar a la societat el
servei d’orientació en l’allotjament als estudiants estrangers. En aquest conveni no
s’estableix la duració i l’import fixat en el conveni no s’ha actualitzat des de la seva
signatura.

• El 27 de setembre del 2017, la UAB i l’Escola d’Idiomes Moderns Casa de Convalescència, SL (societat unipersonal) (EIMCC) van subscriure un conveni per establir els termes
de la col·laboració entre el Servei de Llengües de la UAB i l’EIMCC en aspectes
acadèmics, de gestió, de comunicació i promoció de recursos humans, i molt especialment en tot allò relacionat amb l’acreditació de nivells de domini d’idiomes. El conveni
preveu la creació d’una Comissió de seguiment que ha d’establir un pla anual d’activitats en el qual s’han de fixar les modalitats de les contribucions de cada una de les
parts. Per a l’exercici 2017 no hi ha cap acord sobre les aportacions de cada una de les
parts. La UAB ha registrat 17.705 € (IVA exclòs) durant l’exercici 2017 corresponents a
factures de l’EIMCC per la prestació de serveis d’una tècnica de comunicació. No hi ha
evidència de com s’ha calculat aquest import.

• El 21 de desembre del 2016 la UAB i la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel
Crusafont (ICP) van signar un conveni de col·laboració per a la cessió d’ús d’espais a la
nova seu de l’ICP dins el campus de la UAB per un període de cinquanta anys a
comptar des de l’1 de juliol del 2014, data de la posada a disposició dels espais a favor
de l’ICP.
El conveni estableix la gratuïtat de la cessió d’ús i l’assumpció per part de l’ICP de les
despeses directes generades pels espais cedits (neteja, manteniment, calefacció, electricitat, climatització, etc.).
Segons el conveni, durant els exercicis del 2014 al 2020 l’ICP s’ha de fer càrrec d’un
màxim de 80.000 € anuals de despeses de l’edifici i que la resta es considerarà una
aportació de la UAB a l’ICP. Aquesta condició es podrà prorrogar per períodes de cinc
anys fins a un màxim de cinquanta anys.
Les despeses de l’edifici corresponents a l’espai cedit a l’ICP van ser de 395.874 € en el
període 2014-2016 i de 159.095 € en el 2017. La subvenció de la UAB en el període
2014-2016 va ser de 189.207 € i en el 2017 de 79.095 €.
El 2017 la UAB va registrar 89.205 € d’ingressos corresponents a despeses suportades
per la UAB i repercutides a l’ICP dels exercicis 2016 i 2017. També va registrar una
despesa de 57.394 € corresponent a la regularització dels imports facturats a l’ICP en
els exercicis 2014 i 2015. L’exercici 2018 la UAB va registrar un ingrés de 9.081 € per
les despeses restants del 2017.
Per al registre de la subvenció corresponent a les despeses no suportades per l’ICP la
UAB registra un ingrés per prestació de serveis que compensa les despeses suporta30
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des i una despesa per subvencions. El 2017 la UAB va registrar un ingrés de 189.207 €
per compensar les despeses dels exercicis 2014 i 2015, mentre que la subvenció es va
registrar com a despesa en l’exercici 2018.

• L’1 de gener del 2010 la UAB va encarregar a la Fundació Parc de Recerca de la UAB
(PRUAB) l’explotació i la gestió administrativa dels edificis i espais de l’edifici Eureka
arrendats pel CZFB a la UAB amb una retribució de 72.000 € actualitzable anualment
d’acord amb l’IPC estatal. No obstant això, la retribució del 2017 va ser de 72.000 € i,
per tant, l’import establert a l’encàrrec no ha estat actualitzat.

• L’1 de gener del 2011 la UAB va signar un conveni amb la Fundació Parc de Recerca
UAB (PRUAB) per incentivar la transferència del coneixement generat pels grups de
recerca de la UAB. S’hi va establir que quan el conveni o contracte de recerca hagués
estat promogut per la PRUAB, la UAB compensaria la tasca realitzada per la PRUAB
amb una participació en el cànon percebut per la UAB. L’exercici 2017, la UAB va
registrar una despesa de 132.820 € corresponents a la compensació dels exercicis
2016 i 2017.

• El 2 de novembre del 2018 la FUAB i la UAB van signar un conveni amb efectes a partir
de l’1 de setembre del 2016 per organitzar i gestionar, de manera conjunta, accions de
promoció de les diferents activitats que realitzen. S’hi establia una valoració inicial de
300.000 € anuals i que cada institució havia d’aportar el 50% dels recursos materials i
humans necessaris per a la correcta execució del conveni. Al final de cada exercici les
parts han de valorar les aportacions realitzades i fer les compensacions que escaigui.
En relació amb els efectes retroactius en més de dos anys d’aquest conveni, cal assenyalar que el principi general dels actes és el de la irretroactivitat i, per tant, els
convenis, acords i contractes s’han de formalitzar amb anterioritat al moment en què
comencin a produir efectes. Les despeses del 2016 van ser de 100.263 € i les del 2017
de 300.788 €, amb un resultat a favor de la UAB de 14.880 € i de 44.639 €, respectivament, que es van liquidar el 2018. Aquestes despeses no han estat objecte de fiscalització.

• L’1 de gener del 2014 la UAB va signar un conveni amb la FUAB per prestar-li el servei
d’assessorament i suport tècnic per a la creació d’una estructura organitzativa que
permetés articular i harmonitzar la gestió acadèmica de l’oferta formativa que ofereix la
FUAB amb els criteris i sistemes de la gestió acadèmica de la formació de la UAB. El
preu del servei es va establir en 47.600 € anuals (IVA no inclòs) prèvia presentació de la
factura corresponent per part de la UAB. La durada del conveni es va establir
inicialment en un any i es va prorrogar fins al 31 de maig del 2016. L’octubre del 2017 la
UAB va facturar l’import corresponent al període de l’1 de gener del 2015 al 31 de maig
del 2016 (67.433 €). De l’anàlisi realitzada es desprèn que aquest conveni va donar
cobertura al trasllat d’una persona del PAS laboral de la UAB a la FUAB, que la va
contractar a partir de l’1 de juny del 2016, l’endemà de la finalització del conveni.
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• D’acord amb el conveni de col·laboració signat entre la UAB i la FUAB el 28 d’abril del
2006, la FUAB gestiona l’activitat de la Casa de la Convalescència i dona suport en els
àmbits estratègic, econòmic i financer, jurídic, gestió de recursos humans, comercial i
tècnic a totes les fundacions, empreses i altres institucions en què participa la FUAB. El
conveni també preveu que la UAB pugui encomanar a la FUAB que presti aquest suport
a altres entitats participades per la UAB.7
De l’anàlisi realitzada es desprèn que la FUAB factura anualment a la resta d’entitats els
serveis prestats calculats a partir de les despeses incorregudes de personal, de serveis
generals, de serveis d’administració i de comptabilitat, tot i que no existeixen contractes
entre la FUAB i les entitats receptores dels serveis ni convenis o encàrrecs entre la UAB
i la FUAB per a la gestió d’altres entitats participades per la UAB. L’any 2017 la FUAB va
facturar 625.725 € a altres entitats per aquest suport.

• La FUAB va facturar 40.000 € a Vila Universitària, SL, pel servei de comercialització dels
apartaments per a grups i per a altres col·lectius durant el període en què no hi ha
estudiants. L’any 2017 no existia cap contracte formalitzat per a la prestació d’aquest
servei i no consta que el preu hagués estat aprovat pel Patronat de la FUAB.

• De la revisió dels saldos i transaccions entre la Fundació Salut i Envelliment (FSiE) i la
UAB es desprèn que la UAB emet les factures pels cànons i taxes d’emissió de títols
dels cursos que gestiona la FSiE amb molt retard des de la finalització dels cursos.

• La UAB factura els serveis prestats des de la Facultat de Veterinària a la Fundació
Hospital Clínic Veterinari (FHCV) a un preu que resulta d’aplicar diferents descomptes
(entre un 23,75% i un 75% en els serveis analitzats) al preu que la FHCV factura als seus
clients.
D’acord amb la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, que estableix tres tipus
de tarifes per a la prestació de serveis cientificotècnics segons la naturalesa de l’usuari,
a la FHCV se li hauria d’aplicar l’anomenada tarifa mixta, en la qual es repercuteixen els
costos totals de l’activitat sense repercutir-hi amortitzacions ni generar marge de beneficis i que ha d’incloure les despeses de personal, les despeses generals dels serveis
(llum i aigua, etc.), la despesa directament relacionada amb l’activitat (fungibles, fluids,
etc.) i el manteniment d’infraestructures (reparacions i contractes de manteniment). A
més, cal incloure-hi el cànon corresponent, d’acord amb la normativa vigent, i l’IVA que
correspongui al total facturat.
En conseqüència, les tarifes aplicades a la FHCV no s’ajusten a la normativa aprovada
pels òrgans de govern de la UAB.

7. Frase modificada com a conseqüència de les al·legacions presentades.
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• La Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV) va facturar a la UAB 126.793 € de despeses per a la realització de pràctiques en règim de residència per llicenciats en veterinària. No hi ha cap conveni que reguli aquesta prestació. La UAB ha manifestat que es
tracta d’un programa que va crear la UAB i que es va traspassar a la FHCV quan
aquesta es va constituir. Una part del programa estava finançada per empreses
privades amb les quals la UAB havia subscrit acords que continuaven vigents l’exercici
2017. L’import rebut per la UAB va ser de 38.050 €, restant una aportació de 88.743 € a
càrrec de la UAB, que la Sindicatura considera que és una subvenció atorgada sense
seguir el procediment establert en la normativa vigent.

• L’any 2017 la UAB va facturar a Material and Gases MATGAS 2000, AIE8 157.831 € pel
lloguer d’uns espais i pel mateix import aquesta va facturar a la UAB en concepte
d’aportació d’acord amb l’assignació de recursos i repercussió de prestacions establerta entre Material and Gases MATGAS 2000, AIE i els seus socis. La UAB va registrar
l’ingrés pel lloguer en el capítol 5 del pressupost, Ingressos patrimonials, i la despesa
per l’aportació en el capítol 2 del pressupost, Despeses de béns corrents i serveis i com
a despeses de funcionament en la comptabilitat financera en lloc de registrar aquest
import com una subvenció.

• El 19 de maig del 2017, la UAB i l’Associació d’Amics de la UAB van subscriure un
conveni de col·laboració mitjançant el qual la UAB cedia a l’Associació uns espais de
l’edifici anomenat Torre Vila Puig i es comprometia al pagament dels subministraments i
a l’aportació de 33.000 € per despeses de funcionament. L’aportació real de la UAB en
l’exercici 2017 va ser de 35.000 € en lloc dels 33.000 € establerts en el conveni.

2.6.

SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS D’INFORMES ANTERIORS

La Sindicatura va emetre l’informe de fiscalització 17/2015 de la UAB, corresponent als
exercicis 2010, 2011 i 2012 i l’informe 22/2013 de la FUAB, corresponent a l’exercici 2011.
A continuació es presenta el seguiment de les recomanacions incloses en aquells informes
relacionades amb l’objecte d’aquesta fiscalització.

2.6.1.

Recomanacions incloses en l’informe 17/2015

L’informe 17/2015 incloïa la recomanació següent:
La UAB hauria de fer una anàlisi de les diferents entitats en què participa tenint en
compte les seves finalitats, l’estructura, les activitats i els recursos generats / aportats i
adoptar, si escau, les mesures organitzatives i econòmiques adequades amb l’objectiu

8. Els altres socis són SE de Carburos Metálicos, SA, (66%) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques
(CSIC) (22%).
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que siguin útils a les finalitats de la Universitat i millorin la seva eficàcia i eficiència. Així
mateix, la UAB hauria d’exercir sobre les entitats en què participa de forma majoritària
un nivell de control equivalent al dels seus propis serveis.

La UAB va presentar l’al·legació següent:
Per tal d’endegar el procés d’establir control sobre les entitats en què participa la
Universitat, l’any 2015 la Gerència ha creat la Unitat de Coordinació d’Entitats Participades. Els principals objectius són: assessorar i facilitar la presa de decisions als
representants de la UAB en institucions participades; fer el seguiment econòmic i
jurídic de les entitats participades per la UAB i ésser el punt de referència dels òrgans
de govern de la UAB i dels diferents òrgans auditors, per a fer el retiment de comptes
de les entitats participades. Aquesta unitat no ha suposat cap increment de plantilla
per a la Universitat i els seus recursos disponibles són limitats.
Pel que fa al seguiment i control de la FUAB i de totes les entitats que en depenen, la
Gerència va incorporar, dins el seu equip, amb data 29 d’octubre de 2013, la figura
d’adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada, amb responsabilitats
de direcció executiva i amb rendiment de comptes periòdics a l’equip de govern, que
es concreten en sessions setmanals de seguiment i de control amb el gerent, la
vicerectora d’Economia i d’Organització i la Secretària General.

Durant la realització del treball s’ha posat de manifest que en l’organigrama del PAS de la
UAB del 2018 continuava existint l’adjunt a la Gerència per a la FUAB i la Formació
Permanent i que la Unitat de Coordinació d’Entitats participades no havia estat creada. Per
tant, la recomanació continua vigent.

2.6.2.

Recomanacions incloses en l’informe 22/2013

En el quadre 6 es presenta el seguiment de les recomanacions referides a l’àmbit d’aquesta fiscalització.
Quadre 6. Seguiment de les recomanacions incloses en informe 22/2013
Recomanació

Seguiment

Promoure que el Consell Social de la UAB aprovi el cànon per
activitats docents que paga la FUAB a la UAB, així com els
descomptes sobre els preus de matrícula del programa Study
Abroad, i que els preus dels cursos d’informàtica siguin aprovats per la UAB i la FUAB d’acord amb el conveni signat.

Pendent.

Analitzar conjuntament amb la UAB els compromisos adquirits
en l’Acord del 2007 per al finançament de Vila Universitària II,
crear un registre de demandants d’habitatge universitari, aprovar el reglament per a l’accés als habitatges i garantir que els
preus facturats als usuaris s’ajusten a la normativa vigent.

Pendent.

Formalitzar els contractes / convenis amb les entitats vinculades per regular les relacions entre la FUAB i aquestes entitats.

En l’exercici 2017 s’han trobat transaccions
no suportades per cap conveni o contracte
(vegeu l’apartat 2.5).
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Recomanació

Seguiment

El Patronat de la FUAB i el Consell Social de la UAB han
d’analitzar la situació de la FUAB i de les entitats participades i
prendre les mesures necessàries perquè no se’n derivin
efectes negatius per a la situació financera de la Universitat.

El 31 de desembre del 2017 algunes entitats presenten una situació financera que
podria generar efectes negatius per al patrimoni de la UAB (vegeu l’apartat 2.2).

3. CONCLUSIONS
3.1.

OBSERVACIONS

A continuació s’inclouen les observacions més significatives que s’han posat de manifest
durant el treball de fiscalització realitzat sobre determinats aspectes i que, si escau, caldria
esmenar.
1. La Sindicatura no ha obtingut tota la informació necessària per verificar aspectes
relacionats amb el personal de la UAB adscrit a les entitats participades, fet que ha
suposat una limitació a l’abast (vegeu l’apartat 2.4).
2. La UAB no va trametre a la Sindicatura de Comptes els comptes anuals degudament
aprovats per l’òrgan corresponent amb l’informe d’auditoria de totes les empreses i ens
en què participa, fet que incompleix l’article 81 del TRLFPC (vegeu l’apartat 2.1).
3. Algunes entitats presenten un alt grau de dependència de la UAB, ja sigui de forma
directa o indirecta a través de la FUAB, pel volum de negoci, per les subvencions
rebudes o bé per tenir un volum de pèrdues elevat. Algunes entitats presenten pèrdues
recurrents des de l’inici de la seva activitat (vegeu l’apartat 2.2).
4. Algunes entitats participades no tenen registrats alguns dels béns rebuts i lliurats en
cessió o el registre no s’ajusta a la normativa comptable que els és aplicable (vegeu
l’apartat 2.3.1 i l’annex 4.2).
5. De la revisió de les cessions d’espais de la UAB a altres entitats es fan diverses
observacions relatives a la formalització, valoració i registre comptable que es detallen
en l’apartat 2.3.1.
6. En els convenis de cessió d’espais no s’especifica explícitament a qui correspon la
contractació de l’assegurança del continent, del contingut i de la responsabilitat civil,
inclosa la derivada de l’activitat de l’ens (vegeu l’apartat 2.3.2).
7. No s’han respectat les condicions de col·laboració establertes en el conveni entre la
UAB i el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) pel nomenament d’un professor com a
director de l’ens. Això ha representat un cost per la UAB superior al pactat (vegeu
l’apartat 2.4).
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8. Existeixen PAS de la UAB que presten serveis a entitats participades sense que hi hagi
cap conveni que reguli la relació. En alguns casos aquestes prestacions no han estat
facturades per la UAB o ho han estat per sota del seu cost. Aquestes prestacions, que
en el cas del PAS laboral, podrien ser qualificades de cessions il·legals de treballadors
per les autoritats laborals, són subvencions en espècie que no han estat registrades
comptablement i que va ser atorgades sense respectar la normativa aplicable (vegeu
l’apartat 2.4).
9. La UAB ha fet diferents encàrrecs de gestió a la FUAB que consisteixen de forma quasi
exclusiva que la FUAB contracti personal per prestar serveis propis de la UAB. Aquest
personal l’hauria de contractar la UAB i el seu cost s’hauria de registrar en el capítol 1
de despeses de la Universitat. Aquesta situació podria ser qualificada de cessió il·legal
de treballadors per les autoritats laborals (vegeu l’apartat 2.5).
10. El 31 de desembre del 2017 la UAB manté un conflicte amb l’Institut de Física d’Altes
Energies (IFAE) pel reconeixement de diverses operacions. Els imports d’aquestes
operacions no havien estat registrats comptablement per cap de les dues entitats
(vegeu l’apartat 2.5).
11. En l’apartat 2.5 es fan diverses observacions sobre transaccions entre la UAB i Vila
Universitària, SL, Escola d’Idiomes Moderns Casa de Convalescència, SL, (societat
unipersonal) (EIMCC), la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB) i la Fundació
Hospital Clínic Veterinari (FHCV).
12. La FUAB presta serveis a diverses entitats participades en el marc del conveni subscrit
el 2006 amb la UAB, però no s’han formalitzat contractes entre la FUAB i les entitats
receptores dels serveis ni convenis o encàrrecs entre la UAB i la FUAB per a la gestió
d’altres entitats participades per la UAB (vegeu l’apartat 2.5).9
13. Les tarifes aplicades per la UAB a la Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV) no
s’ajusten a la Normativa de la UAB en matèria d’investigació (vegeu l’apartat 2.5).

3.2.

RECOMANACIONS

A continuació s’inclouen les recomanacions sobre alguns aspectes que s’han posat de
manifest durant el treball de fiscalització.
1. La UAB hauria d’acordar i formalitzar la liquidació i l’extinció de les entitats que no
tenen activitat.

9. Observació modificada com a conseqüència de les al·legacions presentades.
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2. El Consell Social de la UAB hauria d’analitzar l’activitat de les entitats participades, les
vinculacions amb la UAB i amb la FUAB i la situació de les que presenten pèrdues
acumulades i resultats negatius i prendre les mesures necessàries perquè no se’n
derivin efectes negatius per a la situació financera de la Universitat. Així mateix, la UAB
hauria d’exercir sobre les entitats en què participa de forma majoritària un nivell de
control equivalent al dels seus serveis.
3. La UAB hauria de revisar els acords de cessió i adscripció i especificar de forma clara
quina és la valoració dels béns aportats o, si escau, la valoració del dret d’ús; incloure,
si escau, la valoració de seva participació en les despeses generals de manteniment
dels espais com a part de l’aportació a l’altra entitat i registrar-les com subvencions en
espècie; vetllar perquè les seves entitats participades registrin la totalitat dels béns
rebuts i lliurats en cessió d’acord amb la normativa comptable que els sigui aplicable, i
explicitar a qui correspon la contractació de les assegurances de continent, contingut i
responsabilitat civil (inclosa la derivada de l’activitat de l’ens).
4. La UAB hauria de resoldre el conflicte que manté amb l’Institut de Física d’Altes
Energies (IFAE) pel reconeixement de diverses operacions.
5. Cal que la UAB revisi els acords de gestió amb entitats participades i els serveis
facturats per la FUAB a altres entitats en el marc del conveni de col·laboració entre la
FUAB i la UAB del 28 d’abril del 2006 i promogui la formalització dels contractes
adients entre la FUAB i les entitats receptores dels serveis.
6. Cal que s’estableixin els procediments necessaris per fer un seguiment dels cursos
que es realitzen per altres entitats i liquidar a la seva finalització les factures per cànon,
taxes i emissió de títols que corresponguin a la UAB.
7. La UAB ha d’aplicar a la Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV) l’anomenada tarifa
mixta i incloure el cànon corresponent, d’acord amb la normativa vigent, i l’IVA que
correspongui al total facturat.
8. El Consell Social de la UAB ha d’aprovar el cànon per activitats docents que paga la
FUAB a la UAB, i els descomptes sobre els preus de matrícula del programa Study
Abroad. Els preus dels cursos d’informàtica han de ser aprovats per la UAB i la FUAB,
d’acord amb el conveni signat.
9. La UAB ha d’analitzar conjuntament amb la FUAB els compromisos adquirits en l’Acord
del 2007 per al finançament de Vila Universitària II, crear un registre de demandants
d’habitatge universitari, aprovar el reglament per a l’accés als habitatges i garantir que
els preus facturats als usuaris s’ajusten a la normativa vigent.
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4. ANNEXOS
4.1.

RELACIÓ D’ENTITATS PARTICIPADES PER LA UAB

Quadre 7. Entitats participades per la UAB
Participació*
Indirecta

Total
%

Directa
%

Entitat
-

Naturalesa

Entitat

Fundació

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB)

100,00

100,00

Fundació

Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV)

100,00

87,50

FUAB

12,50

Fundació

Fundació Salut i Envelliment UAB (FSiE)

100,00

80,00

FUAB

20,00

Entitat
mercantil

Escola d’Idiomes Moderns Casa de Convalescència, SL (societat
unipersonal) (EIMCC)

100,00

0,00

FUAB

100,00

Entitat
mercantil

UAB – Firms, SL Unipersonal

100,00

100,00

-

Fundació

Fundació Alumni UAB (FA)

100,00

100,00

-

Entitat
mercantil

Hotel Campus, SLU

100,00

0,00

FUAB

100,00

Entitat
mercantil

Wabbit Solutions, SL

100,00

0,00

FUAB

100,00

Consorci

Institut Universitari d’Estudis Europeus (IUEE)

100,00

100,00

-

0,00

Fundació

Fundació Gespa

100,00

100,00

-

0,00

Entitat
mercantil

Vila Universitària, SL

93,94

0,00

Fundació

Fundació Autònoma Solidària (FAS)

85,71

85,71

-

Fundació

Fundación Wassu UAB

77,78

66,67

PRUAB

Fundació

Fundació Empresa i Ciència, Fundació Privada (FEiC)

70,00

70,00

-

0,00

Fundació

Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB)

62,50

62,50

-

0,00

Consorci

Institut de Física d’Altes Energies (IFAE)

50,00

50,00

-

0,00

Consorci

Centre de Visió per Computador (CVC)

50,00

50,00

-

0,00

Consorci

Centre d’Estudis Demogràfics (CED)

42,85

42,85

-

0,00

Fundació

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)

40,00

40,00

-

0,00

Fundació

Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics (FMOVE)

40,00

0,00

Consorci

Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS)

33,33

33,33

-

0,00

Consorci

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)

23,07

23,07

-

0,00

Consorci

Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC)

22,22

22,22

-

0,00

Fundació

Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau (IR-HSCSP)

22,22

22,22

-

0,00

Consorci

Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

20,00

20,00

-

0,00

Fundació

Fundació Institut Confuci de Barcelona

20,00

20,00

-

0,00

Fundació

Fundació per a la docència Sant Llàtzer (FdSL)

20,00

20,00

-

0,00

Consorci

Centre de Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

16,66

16,66

-

0,00

Fundació

Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca
(HUVH-IR)

15,38

15,38

-

0,00

Fundació

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

14,29

14,29

-

0,00
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%
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0,00
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93,94
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Participació*

Naturalesa

Entitat

Fundació

Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)

14,29

14,29

-

0,00

Fundació

Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans
Trias i Pujol (IGTP)

14,29

14,29

-

0,00

Fundació

Fundació Avedis Donabedian per a la millora de la qualitat
assistencial (FAD)

14,29

14,29

-

0,00

Fundació

Fundació Especial Antiga Caixa de Sabadell 1859

14,29

14,29

-

0,00

Consorci

European Consortium for Arts Therapies Education (ECARTE)

14,28

14,28

-

0,00

Entitat
mercantil

SIGMA Gestió Universitària, AIE

13,48

13,48

-

0,00

Consorci

Centre de Recerca Matemàtica (CRM)

12,50

12,50

-

0,00

Fundació

Fundació Privada Esport Innovació Sabadell (FEIS)

12,50

12,50

-

0,00

Entitat
mercantil

Material and Gases MATGAS 2000, AIE

12,00

12,00

-

0,00

Consorci

Corporació Sanitaria Parc Taulí (CSPT)

11,11

11,11

-

0,00

Fundació

Fundació Privada Institut d’Economia de Barcelona

11,11

11,11

-

0,00

Fundació

Fundació Parc Taulí (FPT)

10,53

10,53

-

0,00

Entitat
mercantil

FutureSiSens, SL

10,00

0,00

UAB – Firms,
SL Unipersonal

10,00

Entitat
mercantil

BioEclosion, SL

10,00

0,00

UAB – Firms,
SL Unipersonal

10,00

Entitat
mercantil

Aslogic 2011, SL

10,00

0,00

UAB – Firms,
SL Unipersonal

10,00

Entitat
mercantil

Vetgenomics, SL

10,00

0,00

UAB – Firms,
SL Unipersonal

10,00

Entitat
mercantil

Ypsicon Advanced Technologies, SL

10,00

0,00

UAB – Firms,
SL Unipersonal

10,00

Entitat
mercantil

Idetan, SL

10,00

0,00

UAB – Firms,
SL Unipersonal

10,00

Fundació

Fundació Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i
Gorina (IDIAP)

10,00

10,00

-

0,00

Fundació

Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC)

9,52

9,52

-

0,00

Fundació

Fundació Bosch i Cardellach

9,09

9,09

-

0,00

Fundació

Fundació Institut Municipal d’Investigació Mèdica Hospital del Mar
(IMIM)

9,09

9,09

-

0,00

Fundació

Fundació Privada Consell de la Informació de Catalunya (FCIC)

9,09

9,09

-

0,00

Fundació

European Consortium of Innovative Universities (ECIU)

8,33

8,33

-

0,00

Fundació

Fundación Instituto de Investigación Aplicada a la Abogacía (IIAA)

8,00

8,00

-

0,00

Entitat
mercantil

Mass Factory Urban Accessible Mobility, SL

7,96

0,00

UAB – Firms,
SL Unipersonal

7,96

Entitat
mercantil

Kogenix Therapeutics, SA

7,75

0,00

UAB – Firms,
SL Unipersonal

7,75

Consorci

Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF)

7,69

7,69

-

0,00

Entitat
mercantil

Health & SportLab, SL

7,00

0,00

UAB – Firms,
SL Unipersonal

7,00
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Participació*
Directa
%

Indirecta

Naturalesa

Entitat

Total
%

Fundació

Fundació Privada Institut Català de Farmacologia (FICF)

7,69

7,69

-

0,00

Fundació

Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)

7,14

7,14

-

0,00

Consorci

Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB)

7,14

7,14

-

0,00

Fundació

Fundació Privada d’Investigació Cardiovascular

6,67

6,67

-

0,00

Consorci

Agència Local Energia de Barcelona (ALEB)

6,66

6,66

-

0,00

Fundació

Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada (BGSE)

6,25

6,25

-

0,00

Consorci

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

6,25

6,25

-

0,00

Fundació

Centre d’Informació i Documentació Internacional a Barcelona
(CIDOB)

5,56

5,56

-

0,00

Consorci

Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de
Catalunya (PCM-DIPLOCAT)

5,26

5,26

-

0,00

Entitat
mercantil

Visual Tagging Services, SL

5,00

0,00

UAB – Firms,
SL Unipersonal

5,00

Fundació

Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)

5,00

5,00

-

0,00

Fundació

Fundació Escola de Música de Catalunya (ESMUC)

4,55

4,55

-

0,00

Fundació

Fundació Factor Humà (FFH)

4,55

4,55

-

0,00

Fundació

Fundació Institut Interuniversitari – Interac Salut

4,55

4,55

-

0,00

Fundació

Fundació Universitària del Bages (FUB)

4,54

4,54

-

0,00

Consorci

Observatori Català del Paisatge (OP)

3,12

3,12

-

0,00

Fundació

Fundación Triptolemos para el Desarrollo Agroalimentario (FTDA)

2,94

2,94

-

0,00

Consorci

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

1,78

1,78

-

0,00

Entitat
mercantil

Portal Universia, SA

0,23

0,23

-

0,00

Entitat
mercantil

Parc Tecnològic del Vallès, SA

0,08

0,08

-

0,00

Associació

Associació d’Amics de la UAB

n/d

n/d

Entitat

n/d

%

n/d

Font: UAB.
n/d: No disponible.
* En el cas de les entitats que no tenen forma jurídica de tipus mercantil, la participació està calculada tenint en compte el nombre
de membres que la UAB té en els òrgans de govern de les entitats participades.

4.2.

CESSIONS I ADSCRIPCIONS QUE LES ENTITATS PARTICIPADES HAN DE REGISTRAR

A continuació es detallen les cessions i adscripcions que les entitats participades de la
mostra no tenien comptabilitzades a 31 de desembre del 2017.

• Espais a la Facultat de Veterinària ocupats per la Fundació Hospital Clínic Veterinari
(FHCV) cedits gratuïtament per la UAB per un període de vint anys prorrogables des de
la formalització del conveni l’exercici 2014. La UAB ha considerat que el conveni es
renovarà sempre que es mantingui l’activitat per la qual s’han cedit els espais.
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• Pavellons prefabricats cedits gratuïtament i de manera provisional per la UAB a l’Institut
de Física d’Altes Energies (IFAE) segons el conveni del 18 de desembre del 2006.

• Espai cedit a l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) per la UAB de manera provisional i gratuïta dins dels espais dels Serveis d’Informàtica de la UAB per a la ubicació
del PIC de l’IFAE segons el conveni del 5 de maig del 2008.

• Espai cedit gratuïtament per cinc anys prorrogables fins a trenta anys per part de la
UAB a l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), segons el conveni de l’1 de gener del
2012, situat al Taller de Mecanització de la UAB per allotjar dependències del PIC i un
altre espai adjacent per càrrega i descàrrega. La UAB ha considerat que el conveni es
renovarà sempre que es mantingui l’activitat per la qual s’han cedit els espais.

• Part de l’edifici al campus UAB cedit gratuïtament a la Fundació Institut Català de
Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) per cinquanta anys i formalitzat en el conveni del
21 de desembre del 2016.

• Espai cedit gratuïtament al Centre d’Estudis Demogràfics (CED) per setanta-cinc anys
segons el conveni del 28 d’octubre de 1994 al campus UAB.

• Espai cedit gratuïtament al Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals (CREAF) per cinquanta anys segons els convenis del 9 de juliol de 1992 i 25
de juliol del 2005 al campus UAB.

• Cessió gratuïta d’espais de la UAB a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona (IERMB) segons el conveni de l’1 de gener del 2012 i posteriors addendes
del 25 i del 30 de setembre del 2013 per deu anys prorrogables per períodes successius amb el límit de trenta anys. La UAB ha considerat que el conveni es renovarà
sempre que es mantingui l’activitat per la qual s’han cedit els espais

• Cessió gratuïta d’una parcel·la de la UAB a la Fundació Institut Català de Nanociència i
Nanotecnologia (ICN2) per a la instal·lació i utilització d’un mòdul prefabricat segons el
conveni del 12 de desembre del 2014 per cinc anys prorrogables fins a un màxim de
deu. L’ICN2 només té registrada una part de la parcel·la cedida.

• Espais cedits per la UAB a la Fundació Autònoma Solidària (FAS) segons el conveni de
l’1 de setembre de 1999 per un període de quatre anys renovables automàticament per
successius períodes anuals.

• Espai cedit gratuïtament per la UAB a la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB) dins
l’Edifici Eureka del campus UAB on la PRUAB té la seva seu segons el conveni de l’1 de
gener del 2011 per deu anys prorrogables de forma automàtica i successiva de deu
anys amb el límit de la concessió administrativa atorgada per la UAB a favor del
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Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) per a la construcció i explotació de
l’edifici.

• Terreny cedit gratuïtament per la UAB a Material and Gases MATGAS 2000, AIE per
cinquanta anys segons el conveni del 2 de juliol del 2002 per a la construcció d’un
laboratori d’investigació aplicada.

• Espai cedit gratuïtament segons el conveni del 19 de maig del 2017 a l’Associació
d’Amics de la UAB de la primera planta de la Torre Vila-Puig per un període de cinc
anys renovables en períodes de cinc anys fins al màxim legal permès.

5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe va ser tramès el 6 de
novembre del 2019 a la Universitat Autònoma de Barcelona.

5.1.

AL·LEGACIONS REBUDES

L’escrit d’al·legacions presentat per la Universitat Autònoma de Barcelona es reprodueix
literalment a continuació:

UAB

Us adjuntem al·legacions al projecte d’informe de fiscalització número 12/2018-D,
entitats participades exercici 2017.

Rafael Rebollo
Secretari General

1. AL·LEGACIONS INFORME 17/2015
L’informe 17/2015 incloïa la recomanació següent:
La UAB hauria de fer una anàlisi de les diferents entitats en què participa tenint en
compte les seves finalitats, l’estructura, les activitats i els recursos generats /

42

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2019
aportats i adoptar, si escau, les mesures organitzatives i econòmiques adequades
amb l’objectiu que siguin útils a les finalitats de la Universitat i millorin la seva
eficàcia i eficiència. Així mateix, la UAB hauria d’exercir sobre les entitats en què
participa de forma majoritària un nivell de control equivalent al dels seus propis
serveis.

La UAB va presentar l’al·legació següent:
Per tal d’endegar el procés d’establir control sobre les entitats en què participa la
Universitat, l’any 2015 la Gerència ha creat la Unitat de Coordinació d’Entitats
Participades. Els principals objectius són: assessorar i facilitar la presa de decisions
als representants de la UAB en institucions participades; fer el seguiment econòmic
i jurídic de les entitats participades per la UAB i ésser el punt de referència dels
òrgans de govern de la UAB i dels diferents òrgans auditors, per a fer el retiment de
comptes de les entitats participades. Aquesta unitat no ha suposat cap increment
de plantilla per a la Universitat i els seus recursos disponibles són limitats.
Pel que fa al seguiment i control de la FUAB i de totes les entitats que en depenen,
la Gerència va incorporar, dins el seu equip, amb data 29 d’octubre de 2013, la
figura d’adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada, amb
responsabilitats de direcció executiva i amb rendiment de comptes periòdics a
l’equip de govern, que es concreten en sessions setmanals de seguiment i de
control amb el gerent, la vicerectora d’Economia i d’Organització i la Secretària
General.

Durant la realització del treball s’ha posat de manifest que en l’organigrama del PAS
de la UAB del 2018 continuava existint l’adjunt a la Gerència per a la FUAB i la
Formació Permanent i que la Unitat de Coordinació d’Entitats participades no havia
estat creada. Per tant, la recomanació continua vigent.
Des de la identificació de la necessitat de creació d’una Unitat de Coordinació
d’Entitats Participades, la UAB ha designat a diferents persones de l’àmbit d’economia i de l’àmbit jurídic per millorar el nivell de control sobre les entitats en les quals hi
participa. S’està fent un seguiment més complert de les entitats participades i ja es
disposa d’un inventari actualitzat. També es fa un retiment de comptes a la Comissió
d’Economia del Consell Social dels ens amb les situacions més complexes així com
un resum anual de l’estat de l’inventari d’ens participats.

2. AL·LEGACIONS INFORME 12/2018-D
2.1. OBSERVACIONS
1. La Sindicatura no ha obtingut tota la informació necessària per verificar aspectes
relacionats amb el personal de la UAB adscrit a les entitats participades, fet que ha
suposat una limitació a l’abast (vegeu l’apartat 2.4).
Actualment la UAB està en procés de tramitació i aprovació del text refós de la
normativa en matèria d’investigació que regula, entre d’altres, els nous criteris
d’adscripció del personal UAB. Alhora està en procés d’implementació d’una aplicació informàtica que millorarà la gestió i seguiment de la recerca UAB: actualitzarà
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automàticament els currículums dels investigadors amb les principals bases de
dades científiques i permetrà disposar de quadres de comandament per poder fer
política de recerca incloent l’activitat dels ens de l’Esfera UAB i dels ens amb personalitat jurídica pròpia.

2. La UAB no va trametre a la Sindicatura de Comptes els comptes anuals degudament aprovats per l’òrgan corresponent amb l’informe d’auditoria de totes les
empreses i ens en què participa, fet que incompleix l’article 81 del TRLFPC (vegeu
l’apartat 2.1).
La UAB es compromet a trametre a la Sindicatura de Comptes els comptes anuals
degudament aprovats per l’òrgan corresponent amb l’informe d’auditoria, si aquesta
s’audita, de les entitats del grup, multigrup i associades que conformen el perímetre
d’agregació dels CCAA Agregats de la UAB de cada exercici. Si és possible, per
aquelles entitats que hagin complert amb els terminis de retiment de comptes
establerts, abans del 30 de juny de l’any següent.

3. Algunes entitats presenten un alt grau de dependència de la UAB, ja sigui de forma
directa o indirecta a través de la FUAB, pel volum de negoci, per les subvencions
rebudes o bé per tenir un volum de pèrdues elevat. Algunes entitats presenten
pèrdues recurrents des de l’inici de la seva activitat (vegeu l’apartat 2.2).
Veure al·legació en la resposta al punt 2.2 Recomanacions (número 2).

4. Algunes entitats participades no tenen registrats alguns dels béns rebuts i lliurats
en cessió o el registre no s’ajusta a la normativa comptable que els és aplicable
(vegeu l’apartat 2.3.1 i l’annex 4.2).
La UAB informarà a les entitats participades que no tenen registrats alguns dels béns
rebuts i lliurats en cessió detallats en l’annex 4.2 d’aquest informe, per tal que revisin
la seva comptabilització segons la normativa comptable que els és aplicable i, si
procedeix, que registrin la situació d’aquestes cessions.

5. De la revisió de les cessions d’espais de la UAB a altres entitats es fan diverses
observacions relatives a la formalització, valoració i registre comptable que es
detallen en l’apartat 2.3.1.
En relació a les cessions:
La UAB considera que si que s’ajusta a la Norma de valoració 19a del PAGCPC en la
comptabilització dels terrenys lliurats en cessió, ja que ha mantingut com a Immobilitzat material els terrenys lliurats en cessió per tenir la durada de la cessió un període
definit, el qual és inferior a la seva vida útil (considerada il·limitada).
La UAB ha donat de baixa la cessió gratuïta d’uns pavellons prefabricats a l’Institut
de Física d’Altes Energies (IFAE) segons el conveni del 18 de desembre del 2006, ja
que actualment encara estant ubicats en aquests pavellons, essent aquest període
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superior a la vida útil que practica als mòduls prefabricats (10 anys). També ha donat
de baixa els espais on s’ubica el Port d’Informació Científica (PIC) de l’IFAE dins dels
espais dels Serveis d’Informàtica de la UAB segons el conveni del 5 de maig del
2008, al considerar que la infraestructura que té en aquest espais és tant específica,
que dificulta el seu trasllat a una altra ubicació, i per tant, s’ha considerat que el
termini de cessió és superior a la vida útil de l’espai.
La UAB registrarà durant l’exercici 2019 el local cedit el 10 de gener del 2000 per
Plaça Cívica, SL, i informarà en la memòria dels comptes anuals la cessió gratuïta del
Consorci de la Zona Franca de Barcelona i la posterior cessió dels espais a la
Fundació Parc de Recerca UAB.
En relació a les subvencions en espècie:
En relació a la resta d’observacions vinculades als convenis de cessions, s’analitzaran les diferents casuístiques, com les possibles subvencions en espècie a les
entitats participades, i es valorarà si s’han de registrar per part de la UAB i/o informar
a les entitats participades afectades per tal que les registrin.

6. En els convenis de cessió d’espais no s’especifica explícitament a qui correspon la
contractació de l’assegurança del continent, del contingut i de la responsabilitat
civil, inclosa la derivada de l’activitat de l’ens (vegeu l’apartat 2.3.2).
La UAB considera aquesta observació com a una bona praxis que tindrà en compte
en els nous convenis.

7. No s’han respectat les condicions de col·laboració establertes en el conveni entre
la UAB i el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) pel nomenament d’un professor
com a director de l’ens. Això ha representat un cost per la UAB superior al pactat
(vegeu l’apartat 2.4).
La UAB ha donat compliment a les condicions de col·laboració amb el CRM.
Actualment, s’ha iniciat un període de revisió de les condicions del conveni. Pel que
fa a les dades de dedicació docent facilitades a la Sindicatura de Comptes aquestes
són incompletes: la Universitat ha tornat a comprovar les dades sobre la reducció
docent i aquesta és la prevista al conveni (inferior al 50%).

8. Existeixen PAS de la UAB que presten serveis a entitats participades sense que hi
hagi cap conveni que reguli la relació. En alguns casos aquestes prestacions no
han estat facturades per la UAB o ho han estat per sota del seu cost. Aquestes
prestacions, que en el cas del PAS laboral, podrien ser qualificades de cessions
il·legals de treballadors per les autoritats laborals, són subvencions en espècie que
no han estat registrades comptablement i que va ser atorgades sense respectar la
normativa aplicable (vegeu l’apartat 2.4).
La UAB i els ens participats estableixen les condicions de col·laboració entre les
parts en convenis i es compromet a revisar-los en cas que aquestes relacions no
s’hagin tingut en compte i a procedir a la seva correcta comptabilització. En tot cas,
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la Universitat considera que no s’ha realitzat cap cessió il·legal de treballadors, i
aquests mantenen tots els seus drets. Cal remarcar que la legislació de l’Estatut dels
Treballadors (Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre) per aquest cas és poc
concreta i ha estat la jurisprudència i la doctrina qui l’han delimitat. Actualment, no hi
ha cap personal d’administració i serveis que estigui prestant serveis a la FHCV ni a
la FSiE.
9. La UAB ha fet diferents encàrrecs de gestió a la FUAB que consisteixen de forma
quasi exclusiva que la FUAB contracti personal per prestar serveis propis de la
UAB. Aquest personal l’hauria de contractar la UAB i el seu cost s’hauria de
registrar en el capítol 1 de despeses de la Universitat. Aquesta situació podria ser
qualificada de cessió il·legal de treballadors per les autoritats laborals (vegeu
l’apartat 2.5).
La UAB considera que cap de les entitats que conformen el grup UAB, ni la mateixa
UAB han realitzat cap cessió il·legal de treballadors, i aquests mantenen tots els seus
drets. Cal remarcar que la legislació de l’Estatut dels Treballadors (Reial Decret
Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre) per aquest cas es poc concreta i ha estat la
jurisprudència i la doctrina qui l’han delimitat. Les actuacions que es descriuen en
l’apartat 2.5 s’emmarquen en la prestació del servei públic de l’educació superior
mitjançant la investigació, la docència i l’estudi –d’acord amb el que estableix la Llei
Orgànica d’Universitats–. Cal posar de manifest que en tot cas es tracten d’actuacions dins la Universitat i el seu grup d’entitats en prestació del servei públic de
l’educació superior i en exercici de l’autonomia universitària. En tot cas, la UAB ha
començat a regularitzar els casos que podrien ser susceptibles de ser considerats
dubtosos.
10. El 31 de desembre del 2017 la UAB manté un conflicte amb l’Institut de Física
d’Altes Energies (IFAE) pel reconeixement de diverses operacions. Els imports
d’aquestes operacions no havien estat registrats comptablement per cap de les
dues entitats (vegeu l’apartat 2.5).
Veure al·legació en la resposta al punt 2.2 Recomanacions (número 4).
11. En l’apartat 2.5 es fan diverses observacions sobre transaccions entre la UAB i
Vila Universitària, SL, Escola d’Idiomes Moderns Casa de Convalescència, SL,
(societat unipersonal) (EIMCC), la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB) i la
Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV).
La UAB revisarà el contingut dels convenis mantinguts amb Vila Universitària SL,
l’Escola d’Idiomes Moderns Casa de Convalescència SL., i amb la PRUAB, per tal
que s’adaptin a les transaccions realitzades.
12. No existeixen contractes entre la FUAB i les entitats receptores dels serveis ni
convenis o encàrrecs entre la UAB i la FUAB per a la gestió d’altres entitats
participades per la UAB (vegeu l’apartat 2.5).
Veure al·legació en la resposta al punt 2.2 Recomanacions (número 6).

46

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2019
13. Les tarifes aplicades per la UAB a la Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV) no
s’ajusten a la Normativa de la UAB en matèria d’investigació (vegeu l’apartat 2.5).
Veure al·legació en la resposta al punt 2.2 Recomanacions (número 7).

2.2. RECOMANACIONS
1. La UAB hauria d’acordar i formalitzar la liquidació i l’extinció de les entitats que no
tenen activitat.
La UAB està treballant per liquidar totes les entitats que no tenen activitats. Concretament, ja ha formalitzar la liquidació de la societat Hotel Campus, SLU, Wabbit
Solutions, SL, i Fundació Gespa, i la liquidació de l’IUEE està subjecta a finalitzar un
acord que s’està portant a terme amb la DGR.
2. El Consell Social de la UAB hauria d’analitzar l’activitat de les entitats participades,
les vinculacions amb la UAB i amb la FUAB i la situació de les que presenten
pèrdues acumulades i resultats negatius i prendre les mesures necessàries perquè
no se’n derivin efectes negatius per a la situació financera de la Universitat. Així
mateix, la UAB hauria d’exercir sobre les entitats en què participa de forma
majoritària un nivell de control equivalent al dels seus serveis.
El Consell Social fa seguiment dels ens vinculats amb la UAB i la FUAB anualment,
quan es presenten els seus informes d’auditoria i comptes anuals. Addicionalment la
UAB presenta un informe anual relatiu a l’estat de situació de l’inventari d’ens participats. A més a més, presenta informes ad-hoc per les situacions que així ho
requereixen.
El Patronat de la FUAB va prendre les mesures necessàries per tal de revertir la situació econòmica d’aquelles entitats que presentaven pèrdues acumulades els anys
2016 i 2017 (Hotel Campus i FSiE), tal com consta a l’informe de gestió, que forma
part dels comptes anuals. Aquestes entitats ja no generen dèficit.
El Consell Social està representat en el Patronat de la FUAB, amb el seu president
com a membre nat i un altre membre.
3. La UAB hauria de revisar els acords de cessió i adscripció i especificar de forma
clara quina és la valoració dels béns aportats o, si escau, la valoració del dret d’ús;
incloure, si escau, la valoració de seva participació en les despeses generals de
manteniment dels espais com a part de l’aportació a l’altra entitat i registrar-les
com subvencions en espècie; vetllar perquè les seves entitats participades registrin
la totalitat dels béns rebuts i lliurats en cessió d’acord amb la normativa comptable
que els sigui aplicable, i explicitar a qui correspon la contractació de les assegurances de continent, contingut i responsabilitat civil (inclosa la derivada de l’activitat
de l’ens).
La UAB analitzarà les diverses recomanacions per tal d’aplicar-les com una millora en
el nostre procediment, en la mesura que sigui possible. I si és necessari, comunicarem a les parts el que pertoqui.

47

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2019
4. La UAB hauria de resoldre el conflicte que manté amb l’Institut de Física d’Altes
Energies (IFAE) pel reconeixement de diverses operacions.
La UAB està fent tots els esforços per resoldre el conflicte que manté amb l’IFAE, i
s’aconseguirà sempre i quan, hi hagi una predisposició d’arribar a un acord per part
de l’IFAE. La Universitat s’ha reservat el dret a exercir accions judicials en reclamació
d’aquest dret en cas de no arribar a un acord. Actualment està valorant l’exercici de
les esmentades accions judicials.
5. Cal que la UAB revisi els acords de gestió amb entitats participades i els serveis
facturats per la FUAB a altres entitats en el marc del conveni de col·laboració entre
la FUAB i la UAB del 28 d’abril del 2006 i promogui la formalització dels contractes
adients entre la FUAB i les entitats receptores dels serveis.
Els articles 44 i 46 dels Estatuts de la UAB estableixen les competències que la
Universitat atorga a la FUAB en relació amb la direcció i la coordinació de les entitats
instrumentals creades o participades per la Universitat. També recullen que correspon a la FUAB exercir totes les funcions que la Universitat li atribueixi.
La FUAB, de conformitat amb el que estableixen els Estatuts corresponents, ostenta,
com a persona jurídica, el càrrec de director general de les Fundacions que coordina
i dirigeix.
Des de l’any 2014, el Patronat de la FUAB aprova els preus dels serveis que la
Fundació presta a les diferents institucions.
6. Cal que s’estableixin els procediments necessaris per fer un seguiment dels cursos
que es realitzen per altres entitats i liquidar a la seva finalització les factures per
cànon, taxes i emissió de títols que corresponguin a la UAB.
Pel què fa al cas de les entitats del grup FUAB, s’han establert els procediments i
s’han liquidat els cànons, les taxes i l’emissió de títols.
7. La UAB ha d’aplicar a la Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV) l’anomenada
tarifa mixta i incloure el cànon corresponent, d’acord amb la normativa vigent, i
l’IVA que correspongui al total facturat.
Des de l’any 2018 la UAB i la FHCV signen un conveni anual per cada professor de la
Facultat de Veterinària, per a la regulació de la prestació del servei assistencial per
part del professorat a la FHCV dins del marc de l’activitat assistencial pròpia de l’HCV
no vinculada a la seva activitat docent.
Pel que fa a les tarifes que repercuteixen els serveis científics-tècnics de la Universitat a l’HCV, aquests segueixen la normativa en matèria d’investigació vigent i la
fiscalitat corresponent.
8. El Consell Social de la UAB ha d’aprovar el cànon per activitats docents que paga
la FUAB a la UAB, i els descomptes sobre els preus de matrícula del programa
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Study Abroad. Els preus dels cursos d’informàtica han de ser aprovats per la UAB i
la FUAB, d’acord amb el conveni signat.
Els cursos Study Abroad consten de tres tipus de programes: Selected courses, Preestablished courses i Taylor made courses. Tot i que el cànon que paga la FUAB a la
UAB pels Selected courses es va aprovar per la Comissió Econòmica del Consell
Social l’any 2007, aquest s’ha complert parcialment atès que el percentatge es va
actualitzar en la sessió de juliol de 2010 de la Comissió Assessora dels Programes
d’Study Abroad sense ser ratificat pel Consell Social. En la mateixa sessió, la Comissió va establir els cànons pels Pre-established courses i Taylor made courses, que
han estat actualitzats el 2018 sense ser ratificats pel Consell Social.
La UAB procedirà a revisar i aprovar pels seus òrgans de govern els cànons corresponents a cada programa.
Pel que fa als cursos d’informàtica ECDL (European Computer Driving Licence),
aquests s’han deixat d’impartir.
9. La UAB ha d’analitzar conjuntament amb la FUAB els compromisos adquirits en
l’Acord del 2007 per al finançament de Vila Universitària II, crear un registre de
demandants d’habitatge universitari, aprovar el reglament per a l’accés als habitatges i garantir que els preus facturats als usuaris s’ajusten a la normativa vigent.
Atès el tipus de resident de Vila Universitària II, no es poden gestionar les estades
mitjançant un registre de demandants. La FUAB promourà la revisió i actualització de
l’Acord del 2007.
En relació als preus, s’està aplicant la normativa en concepte de lloguer regulat.

5.2.

TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS

Les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades per la Sindicatura de Comptes.
Com a conseqüència de les al·legacions 2.1.5, 2.1.7 i 2.2.5 s’ha modificat el text del projecte d’informe, segons s’indica en les notes al peu de les pàgines corresponents.
La resta del projecte d’informe no s’ha modificat perquè s’entén que les al·legacions són
explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es comparteixen
els judicis que s’hi exposen.
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