
INFORME  7/2013 

UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA 
DE CATALUNYA 
EXERCICIS 2008, 
2009 I 2010 



INFORME  7/2013
 

UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA 
DE  CATALUNYA 
EXERCICIS  2008, 
2009  I  2010 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

Vist i plau 
El síndic major 

Jaume Amat i Reyero 

 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 9 d’abril del 2013, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota 
la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels síndics 
Sr. Andreu Morillas Antolín, Sra. Emma Balseiro Carreiras, Sr. Enric Genescà i Garrigosa, 
Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom i Sra. Maria Àngels Servat i 
Pàmies, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel 
Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic Sr. Jordi Pons i Novell, amb deliberació prèvia 
s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 7/2013, relatiu a la Universitat Politècnica de 
Catalunya, exercicis 2008, 2009 i 2010. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 30 d’abril de 2013 

Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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ABREVIACIONS 
 
AGAUR Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
AIDIT, SL Agència d’Acreditació de Projectes d’Investigació, Desenvolupament i Inno-

vació Tecnològica, SL 
BOE Butlletí Oficial de l'Estat 
BSC Consorci Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de 

Supercomputación  
CCIDB Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs 
CEIB Consorci Escola Industrial de Barcelona 
CETI Consorci Escola Tècnica d’Igualada 
CIMNE Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria 
CTT Centre de Transferència de Tecnologia 
DIUE Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
DOUE Diari Oficial de la Unió Europea 
EBEP Estatut bàsic de l’empleat públic 
EEES Espai Europeu d’Educació Superior 
ESAB Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
EUETIB Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona 
FEDER Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
FPC Fundació Politècnica de Catalunya 
ICT Fundació Privada Institut Català de Tecnologia 
IRPF Impost sobre la renda de les persones físiques 
IVA Impost sobre el valor afegit 
LCAP Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques 
LCSP Llei de contractes del sector públic 
LOU Llei orgànica d’universitats 
LUC Llei d’universitats de Catalunya 
M€ Milions d’euros 
MEC Ministeri d’Educació i Ciència 
MUFACE Mutualitat General de Funcionaris de l’Administració Civil de l’Estat 
PAS Personal d’administració i serveis 
PDI Personal docent i investigador 
PFMUPC Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques catalanes 

2007-2010 
PIU Pla d’inversions de les universitats públiques catalanes 
PROFOR Programa de Foment de la Recerca Universitària 
R+D+I Recerca i desenvolupament i innovació 
RGLCAP Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
RLT Relació de llocs de treball 
UPC Universitat Politècnica de Catalunya 
UPCNET, SL UPCNET, serveis d’accés a internet de la Universitat Politècnica de Cata-

lunya, SL 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1. OBJECTE I ABAST 
 
La Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del seu Programa anual d’acti-
vitats i de l’article 71.6 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, el qual 
l’obliga a presentar un informe de fiscalització sobre les universitats públiques catalanes 
quan el seu pressupost anual superi els 150 M€, emet aquest informe de fiscalització dels 
comptes anuals de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) corresponents als exer-
cicis 2008, 2009 i 2010. 
 
Els comptes anuals fiscalitzats inclouen: 
 
• L’Estat de liquidació del pressupost 
• El Balanç 
• El Compte del resultat economicopatrimonial 
• La Memòria 
 
S’ha realitzat una fiscalització de regularitat, que ha inclòs la verificació dels comptes 
anuals, de la situació financera, del resultat economicopatrimonial i de l’execució del pres-
supost de la UPC, de conformitat amb el Pla especial de comptabilitat pública per a les 
universitats públiques catalanes aprovat per Resolució del Departament d’Economia i Fi-
nances del 3 de maig de 1999, i l’anàlisi del compliment de la legalitat bàsica que és d’a-
plicació a les universitats en els àmbits comptable, de contractació i de retribucions del 
personal. 
 
A més d’aquests objectius, també s’inclouen en aquest informe alguns aspectes relatius a 
l’activitat acadèmica, en l’apartat 2.2, i a la plantilla, en l’apartat 3.5.1. La fiscalització rea-
litzada no ha inclòs la revisió de l’entorn informàtic en què opera la Universitat. 
 
Quant a l’àmbit temporal, l’informe es refereix als exercicis 2008, 2009 i 2010, encara que 
quan ha estat necessari i, per tal de facilitar-ne la comprensió, s’ha inclòs informació an-
terior i posterior a aquests exercicis.  
 
En l’apartat 5 d’aquest informe es fa el seguiment de les recomanacions que es van fer en 
l’informe 7/2010, relatiu a la fiscalització efectuada per la Sindicatura dels comptes anuals 
de la UPC corresponents als exercicis 2006 i 2007.  
 
El treball de camp d’aquesta fiscalització ha finalitzat el novembre del 2012. 
 
 

1.2. METODOLOGIA 
 
El treball de fiscalització ha inclòs la revisió dels papers de treball dels auditors externs de 
la UPC i totes aquelles proves amb l’abast que s’ha considerat necessari per obtenir evi-
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dència suficient i adient, amb l’objectiu d’aconseguir una base raonable que permetés ma-
nifestar les conclusions que es desprenen del treball realitzat. 
 
 
 
2. ASPECTES GENERALS 
 
2.1. NATURALESA I OBJECTIUS 
 
La UPC, d’acord amb l’article 1 dels seus Estatuts, és una institució de dret públic al servei 
de la societat, amb personalitat i patrimoni propis. Disposa de plena autonomia quant a re-
cerca, docència, organització, govern, administració i finançament en el marc de la Cons-
titució espanyola i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.  
 
D’acord amb els articles 3 i 4 dels seus Estatuts, la UPC té per objectius el foment de la 
cultura i la llengua catalana i l’exercici de l’estudi, de la recerca científica, tècnica, artística 
i humanística, i del desenvolupament tècnic i cultural, per a la formació, per a la preparació 
que capaciti per a l’exercici d’activitats professionals i per donar suport científic i tècnic al 
progrés social, cultural i econòmic de la societat, en especial de la catalana, i el desenvo-
lupament personal dels membres de la comunitat universitària.  
 
Es regeix per la Llei orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d’universitats, modificada per la 
Llei orgànica 4/2007, del 12 d’abril (LOU); per la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats 
de Catalunya (LUC); per les normes dictades per l’Estat i per la Generalitat de Catalunya i 
pels seus Estatuts.  
 
 

2.2. ASPECTES ACADÈMICS 
 
La UPC compta amb tres campus, que són el de Barcelona (Campus Nord i Campus Sud), 
el de Terrassa i el del Baix Llobregat. A més disposa de tres escoles en les poblacions de 
Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la Geltrú i Manresa, que no són campus, pròpiament. 
 
Segons els articles 11 i 12 dels Estatuts de la UPC, integren l’estructura acadèmica de la 
UPC els centres docents (facultats, escoles universitàries o escoles universitàries politècni-
ques, escoles tècniques o escoles politècniques superiors), els departaments, els instituts 
universitaris de recerca i altres unitats que es puguin crear. 
 
A 31 de desembre del 2010 l’estructura de la UPC era la següent: disset centres docents 
propis, sis centres docents adscrits, quaranta-dos departaments, quatre instituts universi-
taris de recerca, catorze biblioteques, cent vuitanta-cinc grups i centres de recerca propis, 
divuit centres de recerca vinculats i un institut universitari de recerca adscrit. 
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A continuació es presenta un conjunt de dades representatives de la UPC en l’àmbit aca-
dèmic sobre alumnes, crèdits i titulats i l’evolució en els darrers cursos, obtingudes del 
portal Uneix del Departament d’Economia i Coneixement, que abasta fins al curs 2009-
2010.1  
 

Estudiants matriculats 

En el quadre següent es presenta l’evolució del nombre d’estudiants matriculats en centres 
integrats i títols homologats en els cursos 2007-2008 a 2009-2010.  
 

Quadre 1. Estudiants matriculats 

Tipus d’estudis 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Primer cicle 10.949 10.602 6.979 
Primer i segon cicle 13.754 13.641 13.466 
Segon cicle 1.452 1.377 1.323 
Graus - - 3.734 
Màsters 1.370 1.856 2.252 

Total 27.525 27.476 27.754 

Font: Uneix. 
 
El nombre d’estudiants matriculats ha augmentat un 0,83% entre els cursos 2007-2008 i 
2009-2010. L’evolució en aquests cursos està marcada per la implementació del Pla Bo-
lonya a les universitats, amb la introducció dels graus i dels màsters oficials. Per aquest 
motiu, l’anàlisi de l’evolució dels estudis per cicles no és representativa, ja que la posada 
en marxa dels graus implica la desaparició progressiva dels estudis per cicles. En el curs 
2009-2010 els alumnes de grau representaven un 13,45% del total i els alumnes de màster 
un 8,11%. 
 

Crèdits matriculats 

En el quadre següent es mostra l’evolució del nombre de crèdits ordinaris matriculats en 
centres integrats i títols homologats en els cursos que el període fiscalitzat abasta.  
 

Quadre 2. Crèdits matriculats 

Tipus d’estudis 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Estudis de cicle 1.346.853 1.323.724 1.134.357 
Estudis de grau - - 197.905 
Màsters oficials 50.635 71.183 88.043 

Total 1.397.488 1.394.907 1.420.305 

Font: Uneix. 

 

 
1. Les xifres que apareixen en aquest apartat difereixen en alguns casos de les que figuren en l’informe 
16/2011 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Agregat de les universitats públiques de Catalunya, exer-
cicis 2008 i 2009, com a resultat dels canvis efectuats en el portal Uneix. 
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En el quadre anterior es pot observar que els crèdits matriculats en estudis de cicle, grau i 
màsters oficials ha augmentat en conjunt un 1,63% entre els cursos 2007-2008 i 2009-
2010.  
 

Estudiants equivalents a temps complet 

En el quadre següent es mostra l’evolució del nombre d’estudiants equivalents a temps com-
plet (centres integrats i títols homologats) en els cursos que el període fiscalitzat abasta.  
 

Quadre 3. Estudiants equivalents a temps complet 

Tipus d’estudis 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Primer cicle 7.054 7.048 4.295 
Primer i segon cicle 10.394 10.292 10.218 
Segon cicle 720 670 656 
Graus - - 3.298 

Total 18.168 18.010 18.467 

Font: Uneix. 
Nota: El nombre d’estudiants equivalents a temps complet es calcula a partir del nom-
bre total de crèdits matriculats dividit per la mitjana de crèdits que un estudiant ha de 
cursar cada any per finalitzar els seus estudis en el temps mínim previst, d’acord amb 
el criteri establert per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 

 
L’augment del nombre d’estudiants a temps complet entre els cursos 2007-2008 i 2009-
2010 ha estat de l’1,65%, superior a l’augment del nombre d’estudiants matriculats. Això ha 
comportat l’augment de la raó estudiants equivalents a temps complet / estudiants matri-
culats (sense estudis de màster), que ha passat de 0,69 en el curs 2007-2008 a 0,72 en el 
curs 2009-2010. La raó estudiants equivalents a temps complet / professors equivalents a 
temps complet ha estat de 7,92 el curs 2009-2010, el que representa una disminució res-
pecte del curs 2007-2008, en què era de 8,03. 
 

Matrícula de nou ingrés 

En el quadre següent es mostra l’evolució del nombre de matrícules de nou ingrés en cen-
tres integrats i títols homologats en els cursos que el període fiscalitzat abasta.  
 

Quadre 4. Estudiants de nou ingrés 

Tipus d’estudis 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Primer cicle 2.615 3.039 909 
Primer i segon cicle 2.565 2.610 2.584 
Segon cicle 431 366 393 
Graus - - 1.959 
Màsters oficials 1.006 1.138 1.361 

Total 6.617 7.153 7.206 

Font: Uneix. 
Nota: Estudiants de nou ingrés són els que han formalitzat la matrícula en la titulació 
per primera vegada. 
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Entre els cursos 2007-2008 i 2009-2010 el nombre d’alumnes de nou ingrés ha augmentat 
un 8,90%. Els alumnes de nou ingrés de la UPC en el curs 2009-2010 representen el 
16,56% del total d’alumnes de nou ingrés en el sistema universitari públic de Catalunya en 
títols homologats i centres integrats. 
 

Titulats i rendiment 

En el quadre següent es mostra l’evolució del nombre de titulats en centres integrats i títols 
homologats en els cursos que el període fiscalitzat abasta. 
 

Quadre 5. Titulats 

Tipus d’estudis 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Primer cicle 1.604 1.532 1.450 
Primer i segon cicle 1.660 1.672 1.614 
Segon cicle 233 255 244 
Graus - - 101 
Màsters oficials 278 499 648 

Total 3.775 3.958 4.057 

Font: Uneix. 
 
La taxa de rendiment (crèdits superats / crèdits matriculats) per al curs 2009-2010 ha estat 
de 0,71 per als estudis de cicles, de 0,72 per als estudis de grau i de 0,87 per als màsters. 
La taxa d’èxit (crèdits superats / crèdits presentats) per al curs 2009-2010 ha estat de 0,78 
pels estudis de grau.  
 
La taxa d’abandonament (es considera abandonament quan un estudiant no s’ha matricu-
lat durant dos cursos en un estudi, ni s’ha titulat) per a una cohort (grup d’alumnes que 
s’incorporen a la Universitat en un mateix curs), al cap de cinc anys d’haver començat els 
estudis, és superior al 40%. Així, al final del curs 2008-2009 (últim any comptabilitzat a 
efectes d’abandonament) l’abandonament acumulat de la cohort del curs 2003-2004 era 
d’un 46,25%.  
 

2.3. ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ 
 
La LOU estableix que els Estatuts de les universitats públiques han d’establir, almenys, 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, direc-

tors d’escoles, de departaments i d’instituts universitaris d’investigació. 

La LUC regula el nomenament del rector i del gerent, i la composició del Consell Social. El 
títol II dels Estatuts de la UPC regula els òrgans de govern de la UPC. 
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El Consell Social 

El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat i l’òrgan de re-
lació 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, així com promoure 
la col·laboració de la societat en el seu finançament. 
 
A 31 de desembre del 2008, del 2009 i del 2010 el Consell Social de la UPC estava integrat 
pels membres següents: 
 
Quadre 6. Composició del Consell Social 

Membres 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Nomenats pel Govern de la Generalitat:    
 Joaquim Boixareu Antolí (president) x x x 
 Carles Ponsa Ballart (fins al 17.3.2010) x x  
 Carles Sumarroca Claverol (a partir del 17.3.2010)   x 
 Mònica Sala Gómez x x x 

Nomenats pel Parlament de Catalunya:    
 Miquel Asensio Quiñonero x x x 
 Joaquim Tosas Mir (fins al 22.3.2010) x x  
 Cristian Rovira Pardo (a partir del 22.3.2010)   x 

Escollit per les organitzacions sindicals de treballadors:    
 Juan Antonio Gómez Luque x x x 

Escollit per les organitzacions empresarials:    
 Francesc Valverde Alonso x x x 
Escollit pels ens locals (Ajuntament de Barcelona):    
 Àngel Llobet Díez (fins al 5.10.2010) x x  
 Membre pendent de nomenar   x 

Representant dels antics alumnes:    
 Antoni Massegué Oliart (fins a l’11.5.2010) x x  
 Ramon Carbonell Santacana (a partir de l’11.5.2010)   x 

Membres nats:    
 Antoni Giró Roca (rector) x x x 
 Ana Abelaira Tato (secretària general) x x x 
 Josefina Auladell Baulenas (gerent) (fins a l’1.7.2010) x x  
 Carme López Pol (gerent) (a partir de l’1.7.2010)   x 

Escollits pel Consell de Govern de la UPC:    
 Joan Lluís Zamora Mestre (en representació del personal 
 acadèmic) (fins al 17.12.2010) 

 
x 

 
x 

 

 Pere Botella López (en representació del personal acadèmic) 
 (a partir de 17.12.2010) 

 
 

  
x 

 Jordi Díaz Casaubon (en representació dels estudiants)  
(fins al 21.12.2009) 

 
x 

 
 

 

 Glòria Perona Carrasco (en representació dels estudiants)  
(a partir del 21.12.2009) 

  
x 

 
x 

 Florentino Merino Posa (en representació del personal 
d’administració i serveis (PAS)) 

x x x 

Secretària:    
 Anna Serra Hombravella x x x 

Font: UPC. 
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A 31 de desembre del 2010 quedava pendent de nomenar el membre escollit per l’Ajun-
tament de Barcelona. 
 

El Claustre Universitari 

El Claustre Universitari és l’òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. Li 
correspon, entre d’altres, l’elaboració, l’aprovació i la modificació dels Estatuts de la Uni-
versitat; l’elaboració i l’aprovació del seu reglament de funcionament; la convocatòria de 
manera extraordinària d’eleccions a rector; l’aprovació del reglament del síndic de greu-
ges, i la proposició d’iniciatives que afecten la Universitat o el seu entorn. Es reuneix, com 
a mínim, una vegada l’any en sessió ordinària i es renova cada tres anys. La representació 
dels estudiants s’actualitza cada any. 
 
La seva composició i funcions es regulen en els articles 48-51 dels Estatuts de la UPC. La 
composició del Claustre a 31 de desembre del 2008, del 2009 i del 2010 era la següent: 
 

Quadre 7. Composició del Claustre Universitari 

Membres 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010

Membres nats: 70 70 72
Rector 1 1 1
Secretària general 1 1 1
Gerent 1 1 1
Vicerectors 8 8 8
Degans i directors de centre docent 16 16 16
Directors d’instituts universitaris de recerca 3 3 3
Directors de departament 40 40 42

Membres electes: 216 212 208
Representants del personal funcionari docent doctor (a) 91 91 87
Representants del Personal docent i investigador (PDI)
no funcionari o no doctor 39 39 39
Representants del PAS 31 31 31
Representants dels estudiants (b) 55 51 51

Total 286 282 280

Font: UPC.  
Notes: 
(a) En l’exercici 2010 hi havia quatre places vacants.  
(b) En l’exercici 2008 hi havia disset places vacants i en els exercicis 2009 i 2010 vint-i-una. 

 

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, així com les directrius i procediments per 
aplicar-les, en els àmbits acadèmic, econòmic i de gestió. La seva composició i funcions 
es regulen en els articles 52-57 dels Estatuts de la UPC.  
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La composició del Consell de Govern a 31 de desembre del 2008, del 2009 i del 2010 era 
la següent: 

Quadre 8. Composició del Consell de Govern 

Membres 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010

Rector 1 1 1
Secretària general 1 1 1
Gerent  1 1 1
Designats pel rector 15 15 15
Vicepresident del Consell de Centres Docents, del Consell de 
Departaments, i del Consell d’Instituts Universitaris de Recerca 3 3 3
Elegits pels consells de Centres Docents, de Departaments i 
d’Instituts Universitaris de Recerca 12 12 12
Membres del Claustre:  

Representants del personal acadèmic 11 11 11
Representants dels estudiants 6 6 6
Representants del PAS 3 3 3

Membres del Consell Social  3 3 3

Total 56 56 56

Font: UPC. 
 

El rector 

El rector és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat; n’exerceix la representació i la 
direcció, el govern i la gestió, desenvolupa les línies d’actuació aprovades pels òrgans 
col·legiats corresponents i n’executa els acords. És elegit per la comunitat universitària mit-
jançant l’elecció directa i per sufragi universal lliure i secret, entre catedràtics d’universitat 
en actiu de la UPC i és nomenat pel Govern de la Generalitat. El mandat del rector té una 
durada de quatre anys i en cap cas no pot exercir el càrrec més de dos mandats con-
secutius. Des del 28 de març del 2006 el rector de la UPC és Antoni Giró Roca.  
 

El Consell de Direcció 

El Consell de Direcció assisteix el rector, que n’és el president, perquè pugui exercir les 
seves competències. El Consell de Direcció està format pels vicerectors, el secretari ge-
neral, el gerent i, si escau, altres membres nomenats pel rector.  
 

El gerent 

L’article 71 dels Estatuts estableix que el gerent és la persona encarregada de gestionar 
els serveis administratius i econòmics de la Universitat, sota la direcció del rector i d’acord 
amb el Consell Social. Així mateix, és responsable del PAS davant el rector i el Claustre. És 
nomenat i, si escau, revocat, pel rector, escoltat el Consell Social i no pot exercir funcions 
docents. 
 
Fins a l’1 de juliol del 2010 la gerent de la UPC va ser Josefina Auladell Baulenas. Amb 
efectes de l’1 de juliol del 2010 va ser nomenada gerent de la UPC Carme López Pol.  

16 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 7/2013 
 

17 

2.4. ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
L’estructura administrativa de la UPC s’organitza en àrees i serveis; la gestió es basa en el 
principi de descentralització, que permet a les diferents àrees estructurals gestionar de for-
ma independent i autònoma els crèdits que els han estat assignats. Els òrgans gestors són 
els encarregats d’executar el pressupost de despesa corrent i de projectes d’investigació, 
seguint criteris homogenis per a tota la Universitat, dictats pel Servei d’Economia. El paga-
ment i el cobrament de les factures són competència del Servei d’Economia. 
 
En la sessió del Consell de Govern del 18 d’octubre del 2006, el rector va informar sobre la 
creació del Gabinet per a la Qualitat de la Gestió, que té encomanades funcions de control 
intern, amb dependència funcional del Consell Social i amb vinculació orgànica amb la Ge-
rència. A aquest Gabinet li correspon elaborar i publicar anualment un informe de control 
intern econòmic; realitzar periòdicament una auditoria de gestió dels diferents serveis ad-
ministratius; establir criteris, identificar, potenciar i difondre les bones pràctiques en l’àmbit 
de la gestió; proposar modificacions i elements de millora de l’activitat dels serveis; pro-
moure i impulsar la cultura de la qualitat, l’avaluació dels serveis i la rendició de comptes; 
així com exercir el secretariat permanent del Consell de Qualitat de la UPC i de les comis-
sions operatives que es formin. Va entrar en funcionament el mes de maig del 2007 i en el 
període fiscalitzat comptava amb un equip de dues persones. En els exercicis 2008, 2009 i 
2010 es van fer set revisions d’aspectes puntuals. No consta que s’elaborés i publiqués 
cap informe de control intern econòmic corresponent als exercicis fiscalitzats.  
 
L’octubre del 2010 el Gabinet per a la Qualitat de la Gestió va ser substituït pel Servei de 
Control de Gestió, amb un equip de tres persones i amb dependència orgànica de la Vice-
gerència d’Economia. Les funcions d’aquest Servei substitueixen i amplien les anteriors 
funcions del Gabinet de Qualitat de la Gestió: li correspon executar el model de comptabi-
litat analítica, millorar procediments econòmics ineficients i proposar mesures d’aprofita-
ment dels recursos, realitzar anàlisis economicofinanceres per donar suport a la presa de 
decisions, definir normatives internes relacionades amb els processos econòmics de ges-
tió, i resoldre incidències de control, amb l’establiment d’un procediment estàndard d’ac-
tuació.  
 
En opinió de la Sindicatura, els treballs assignats al Servei s’haurien de determinar en un 
programa de treball que recollís tant la fiscalització posterior com la funció de control 
intern; aquesta última, amb la finalitat de limitar l’existència de possibles deficiències i faci-
litar la seva correcció a curt termini i per garantir el compliment dels procediments le-
galment establerts. Així mateix, la Universitat hauria de disposar d’un reglament intern, que 
hauria de ser una norma de caràcter permanent en què es recollís el règim jurídic bàsic del 
Servei, els procediments que utilitza en les seves actuacions, així com els destinataris dels 
seus informes.  
 
Al llarg dels exercicis fiscalitzats l’organització administrativa es va modificar com a resultat 
dels canvis en la Gerència de la Universitat. L’estructura administrativa vigent a 31 de 
desembre del 2010 era la següent:  



 

 

 

Servei d’Economia 

Servei de Patrimoni 

Gerent 

Àrea 
d’Organització 

Servei de 
Desenvolupament 

Organitzatiu 

Servei de Prevenció 
de Riscos Laborals 

Servei de 
Personal 

Servei de 
Desenvolupament 

Professional 

Unitat de Suport 
Departamental 

Àrea de Planificació, 
Avaluació i Qualitat Àrea Jurídica 

Gabinet de Planificació, 
Avaluació i Qualitat 

Gabinet Jurídic 

Gabinet del rector 
Àrea de Relacions 

Institucionals i Comunicació 

Vicegerència d’Economia 
I Patrimoni 

Vicegerència de Personal, 
Organització i Sistemes d’Informació

Oficina de Suport a la 
Igualtat d’Oportunitats 

Vicegerència de Docència, Recerca 
i Serveis Universitaris 

Àrea de Docència Àrea de Recerca Àrea de Serveis 
Universitaris 

Servei de Gestió 
Acadèmica 

Oficina de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior 

Institut de Ciències 
de l’Educació (ICE) 

CITIES 

Centre de Transferència 
de Tecnologia (CTT) 

Oficina de Doctorat 

Unitat de Valorització  
de la Recerca 

Oficina RDI 

Unitat d’Assessorament i
Suport Laboral 
a la Recerca 

Servei de Biblioteques 
i Documentació 

Servei de Relacions 
Internacionals 

Univers, Servei 
d’Activitats Socials 

Servei de Llengües i 
Terminologia 

Iniciativa Digital 
Politècnica 

Oficina de Documentació
i Arxius 

Àrea de Sistemes 
d’Informació 

Oficina de Sistemes 
d’Informació 

Unitat PRISMA 

Oficina per a 
l’Administració 

Electrònica 

Font: UPC.
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3. ACTIVITAT ECONOMICOFINANCERA 
 
3.1. RETIMENT DE COMPTES 
 
Segons l’article 89 de la LUC i l’article 59.h dels Estatuts de la UPC són funcions del 
Consell Social aprovar el Balanç i la Memòria econòmica, el Compte de resultats i la Liqui-
dació del pressupost de l’exercici precedent. El Consell Social de la UPC en les sessions 
del 14 de juliol del 2009, del 7 de juliol del 2010 i del 7 de juny del 2011 va aprovar, res-
pectivament, la Liquidació i tancament dels exercicis 2008 i 2009 i el Balanç i la Memòria 
econòmica, el Compte de resultats i la Liquidació del pressupost de l’exercici 2010. Els 
comptes anuals dels exercicis 2008, 2009 i 2010 van ser tramesos a la Sindicatura de 
Comptes el 21 de juliol del 2009, el 21 de maig del 2010 (tramesos abans que fossin apro-
vats pel Consell Social) i el 17 de juny del 2011, respectivament. L’article 71 del Decret 
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, estableix que les universitats públiques finançades per la Gene-
ralitat han de trametre a la Sindicatura de Comptes abans del 30 d’abril la Liquidació del 
pressupost, els comptes anuals i la Memòria de gestió de l’exercici anterior i també han de 
trametre la mateixa documentació referida a les empreses en què participen.  
 
L’article 89 de la LUC i l’article 59.h dels Estatuts de la UPC estableixen que correspon al 
Consell Social aprovar els comptes anuals de les societats dependents de la Universitat. 
En les actes del Consell Social només hi ha evidència de l’aprovació dels comptes anuals 
de la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) i UPCNET, serveis d’accés a internet de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, SL (UPCNET, SL) corresponents a l’exercici 2008.  
 

Comptes retuts 

La UPC no ha presentat en cap dels exercicis fiscalitzats l’estat de les obligacions i els 
drets de pressupostos tancats, el Compte general de tresoreria i el desglossament en l’Es-
tat del romanent de tresoreria entre l’exercici corrent i els exercicis tancats. L’exercici 2008 
tampoc no va presentar l’Estat del resultat pressupostari. En alguns casos, els estats pre-
sentats per la Universitat no s’adeqüen totalment al model establert pel Pla especial de 
comptabilitat pública per a les universitats públiques de Catalunya, com per exemple, en la 
liquidació dels pressupostos d’ingressos i despeses, en què la UPC no inclou l’import dels 
drets liquidats pendents de cobrament, ni tampoc l’import de les obligacions reconegudes 
pendents de pagament.  
 

Informe d’auditoria externa de la UPC 

D’acord amb els seus Estatuts, la Universitat sotmet els seus comptes a auditoria externa. 
Els comptes anuals de la UPC dels exercicis 2008, 2009 i 2010 van ser auditats per BDO 
Auditores, SL, que va emetre els seus informes amb dates 30 d’abril del 2009, 14 de maig 
del 2010 i 20 de maig del 2011, respectivament. En els tres anys l’empresa auditora va ex-
pressar una opinió favorable sense excepcions.  
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3.2. PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS EFECTUADES 
 
El pressupost conté les previsions d’ingressos i despeses per capítols, conceptes i sub-
conceptes, les bases d’execució del pressupost i la plantilla del personal docent i no do-
cent i el seu cost. 
 
El Consell Social va aprovar els pressupostos dels exercicis 2008, 2009 i 2010 en les ses-
sions del 18 de desembre del 2007, del 23 de desembre del 2008 i del 16 de febrer del 
2010, respectivament. Els pressupostos dels exercicis 2009 i 2010 es van publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 6 de maig del 2009 i el 23 de març 
del 2010, respectivament. El pressupost de l’exercici 2008 no es va publicar en el DOGC.  
 
El pressupost inicial en els exercicis fiscalitzats va ser de 319,91 M€, 345,13 M€ i 
422,11 M€. Les modificacions de crèdit, que han estat de 66,79 M€ l’exercici 2008, de 
53,45 M€ l’exercici 2009 i 77,93 M€ l’exercici 2010, representen un 20,88%, un 15,49% i un 
18,46%, respectivament, del pressupost inicial. En els quadres següents es presenta el 
detall de les modificacions pressupostàries corresponents als exercicis 2008, 2009 i 2010.  
 
Quadre 9. Modificacions pressupostàries. Exercici 2008 

Capítols  
de despeses 

Pressupost 
inicial 

Romanents
incorporats

Majors
ingressos Transferències

Altres 
modificacions 

Pressupost
definitiu

Despeses de personal 177.765.069 1.626.921 2.809.964 619.004 1.661.996 184.482.954

Desp. béns corrents i serveis 52.012.364 9.599.318 5.762.686 (1.926.368) (1.932.707) 63.515.293

Despeses financeres 491.137 631.516 0 16.438 0 1.139.091

Transferències corrents 5.249.347 2.718.815 3.262.164 279.652 824.193 12.334.171

Inversions reals 83.085.175 89.529.284 11.157.562 997.274 8.141.496 192.910.791

Actius financers 0 (72.316.089) 0 0 0 (72.316.089)

Passius financers 1.307.214 3.309.578 0 14.000 0 4.630.792

Total despeses 319.910.306 35.099.343 22.992.376 0 8.694.978 386.697.003

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
Quadre 10. Modificacions pressupostàries. Exercici 2009 

Capítols  
de despeses 

Pressupost 
inicial 

Romanents
incorporats

Majors
ingressos Transferències

Altres 
modificacions 

Pressupost
definitiu

Despeses de personal 194.505.335 2.230.229 3.096.396 1.103.008 (2.576.610) 198.358.358

Desp. béns corrents i serveis 52.427.389 11.042.914 5.258.162 (2.139.463) (817.610) 65.771.392

Despeses financeres 736.584 631.515 0 18.688 111.524 1.498.311

Transferències corrents 6.617.738 3.512.136 3.799.547 82.717 (145.387) 13.866.751

Inversions reals 87.633.363 92.864.540 12.805.542 846.020 (3.082.437) 191.067.028

Actius financers 0 (77.335.025) 0 0 0 (77.335.025)

Passius financers 3.205.783 845.147 1.211.386 89.030 0 5.351.346

Total despeses 345.126.192 33.791.456 26.171.033 0 (6.510.520) 398.578.161

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 
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Quadre 11. Modificacions pressupostàries. Exercici 2010 

Capítols  
de despeses 

Pressupost 
inicial 

Romanents
incorporats

Majors
ingressos Transferències

Altres 
modificacions 

Pressupost
 definitiu

Despeses de personal 206.148.719 2.184.462 3.028.423 960.179 (2.574.296) 209.747.487

Desp. béns corrents i serveis 54.727.242 8.157.853 5.185.436 (2.271.729) (854.484) 64.944.318

Despeses financeres 856.100 743.039 0 6.388 0 1.605.527

Transferències corrents 9.982.904 3.964.553 2.687.543 (307.424) (842.195) 15.485.381

Inversions reals 147.223.820 103.433.811 22.073.851 1.612.587 (71.634.144) 202.709.925

Actius financers 0 0 0 0 0 0

Passius financers 3.167.226 1.903.632 467.621 (1) 0 5.538.478

Total despeses 422.106.011 120.387.350 33.442.874 0 (75.905.119) 500.031.116

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 

Els romanents de tresoreria incorporats als pressupostos del 2008, 2009 i 2010 els formen, 
majoritàriament, els crèdits destinats a inversions, tant d’immobilitzat material com de pro-
jectes i programes d’investigació. En els exercicis 2008 i 2009 la UPC va incorporar el ro-
manent total dels exercicis precedents. En l’exercici 2010 només va incorporar el romanent 
afectat de l’exercici anterior.  

 
L’exercici 2008 es van fer sis expedients de modificació de crèdit, tres dels quals van ser 
aprovats l’exercici 2009. L’exercici 2009 es van fer cinc expedients de modificació de 
crèdit, dos dels quals van ser aprovats l’exercici 2010. L’exercici 2010 es van fer quatre 
expedients de modificació de crèdit, un dels quals es va aprovar l’exercici 2011. L’apro-
vació de les modificacions de crèdit amb posterioritat a la seva execució fa que es pu-
guin reconèixer obligacions en la liquidació del pressupost sense l’existència de crèdit 
pressupostari, fet que incompleix la normativa pressupostària i les bases d’execució del 
pressupost de la UPC. Aquesta observació ja s’incloïa en informes anteriors de la Sin-
dicatura. 

 
 

3.3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
 
En els quadres següents es presenten les liquidacions dels pressupostos d’ingressos i de 
despeses corresponents als exercicis 2008, 2009 i 2010 des del pressupost inicial fins a 
les obligacions reconegudes i als drets liquidats, amb el nivell d’execució i el grau de pa-
gament i de cobrament per capítols.  



 

Quadre 12. Liquidació del pressupost de l’exercici 2008. Ingressos 

Capítols  
d’ingressos 

Pressupost
inicial 

(A) 

Modificacions

(B) 

Pressupost
definitiu

(C=A+B) 

Drets
liquidats

(D) 

Estructura
real %

(E) 

Nivell
execució %

(F=D/C) 

Recaptació
líquida

(G) 

Nivell
cobrament %

(H=G/D) 

Pendent 
cobrament 

(I=D–G) 

          

Capítol 3. Taxes i altres ingressos 83.725.369 108.940 83.834.309 83.865.319 24,07 100,04 59.926.254 71,46 23.939.065 

Capítol 4. Transferències corrents 185.969.340 12.458.829 198.428.169 195.201.147 56,02 98,37 177.555.426 90,96 17.645.721 

Capítol 5. Ingressos patrimonials 920.320 1.398.399 2.318.719 2.490.632 0,71 107,41 823.419 33,06 1.667.213 

Total ingressos corrents 270.615.029 13.966.168 284.581.197 281.557.098 80,80 98,94 238.305.099 84,64 43.251.999 

                   

Capítol 7. Transferències de capital 45.740.020 12.272.526 58.012.546 57.896.051 16,61 99,80 36.337.903 62,76 21.558.148 

22 Total ingressos de capital 45.740.020 12.272.526 58.012.546 57.896.051 16,61 99,80 36.337.903 62,76 21.558.148 

                   

Total ingressos no financers 316.355.049 26.238.694 342.593.743 339.453.149 97,42 99,08 274.643.002 80,91 64.810.147 

                   

Capítol 8. Actius financers 0 33.635.908 33.635.908 (1.463.433) (0,42) (4,35) (1.133.693) 77,47 (329.740) 

Capítol 9. Passius financers 3.555.257 6.912.095 10.467.352 10.467.352 3,00 100,00 10.467.352 100,00 0 

Total ingressos financers 3.555.257 40.548.003 44.103.260 9.003.919 2,58 20,42 9.333.659 103,66 (329.740) 

          

Total ingressos 319.910.306 66.786.697 386.697.003 348.457.068 100,00 90,11 283.976.661 81,50 64.480.407 

Imports en euros. 
Font: UPC. 
Les columnes E, F i H han estat elaborades per la Sindicatura. 

 



 

Quadre 13. Liquidació del pressupost de l’exercici 2008. Despeses 

Capítols  
de despeses 

Pressupost
inicial

(A) 

Modificacions
 

(B) 

Pressupost
definitiu

(C=A+B) 

Obligacions
reconegudes

(D) 

Estructura
real %

(E) 

Nivell 
execució %

(F=D/C) 

Pagaments
realitzats

(G) 

Nivell
pagament %

(H=G/D) 

Pendent 
pagament 

(I=D–G) 

          

Capítol 1. Despeses de personal 177.765.069 6.717.885 184.482.954 185.145.777 52,93 100,36 185.145.777 100,00 0 

Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis 52.012.364 11.502.929 63.515.293 50.936.085 14,56 80,19 39.346.653 77,25 11.589.432 

Capítol 3. Despeses financeres 491.137 647.954 1.139.091 977.405 0,28 85,81 205.008 20,97 772.397 

Capítol 4. Transferències corrents 5.249.347 7.084.824 12.334.171 8.734.952 2,50 70,82 8.207.919 93,97 527.033 

Total despeses corrents 235.517.917 25.953.592 261.471.509 245.794.219 70,27 94,00 232.905.357 94,76 12.888.862 

                   

Capítol 6. Inversions reals 83.085.175 109.825.616 192.910.791 100.185.089 28,64 51,93 84.342.174 84,19 15.842.915 23 

Total despeses de capital 83.085.175 109.825.616 192.910.791 100.185.089 28,64 51,93 84.342.174 84,19 15.842.915 

                   

Total despeses no financeres 318.603.092 135.779.208 454.382.300 345.979.308 98,92 76,14 317.247.531 91,70 28.731.777 

                   

Capítol 8. Actius financers 0 (72.316.089) (72.316.089) 0 0,00 0,00 0 - 0 

Capítol 9. Passius financers 1.307.214 3.323.578 4.630.792 3.785.646 1,08 81,75 3.785.646 100,00 0 

Total despeses financeres 1.307.214 (68.992.511) (67.685.297) 3.785.646 1,08 (5,59) 3.785.646 100,00 0 

          

Total despeses 319.910.306 66.786.697 386.697.003 349.764.954 100,00 90,45 321.033.177 91,79 28.731.777 

Imports en euros. 
Font: UPC. 
Les columnes E, F i H han estat elaborades per la Sindicatura. 

 



 

 

Quadre 14. Liquidació del pressupost de l’exercici 2009. Ingressos 

Capítols 
d’ingressos 

Pressupost
inicial 

(A) 

Modificacions

(B) 

Pressupost
definitiu

(C=A+B) 

Drets
liquidats

(D) 

Estructura
real %

(E) 

Nivell 
execució %

(F=D/C) 

Recaptació
líquida

(G) 

Nivell 
cobrament %

(H=G/D) 

Pendent 
cobrament 

(I=D–G) 

          

Capítol 3. Taxes i altres ingressos 86.700.111 (1.540.531) 85.159.580 84.608.850 23,56 99,35 59.442.138 70,26 25.166.712 

Capítol 4. Transferències corrents 208.157.854 11.528.976 219.686.830 215.947.778 60,12 98,30 188.478.564 87,28 27.469.214 

Capítol 5. Ingressos patrimonials 1.033.085 1.065.350 2.098.435 1.856.575 0,52 88,47 1.656.294 89,21 200.281 

Total ingressos corrents 295.891.050 11.053.795 306.944.845 302.413.203 84,20 98,52 249.576.996 82,53 52.836.207 

                   

Capítol 7. Transferències de capital 49.235.142 6.052.128 55.287.270 54.616.128 15,21 98,79 40.402.537 73,98 14.213.591 

24 Total ingressos de capital 49.235.142 6.052.128 55.287.270 54.616.128 15,21 98,79 40.402.537 73,98 14.213.591 

                   

Total ingressos no financers 345.126.192 17.105.923 362.232.115 357.029.331 99,40 98,56 289.979.533 81,22 67.049.798 

                   

Capítol 8. Actius financers 0 32.914.100 32.914.100 (1.293.588) (0,36) (3,93) (1.152.512) 89,09 (141.076) 

Capítol 9. Passius financers 0 3.431.946 3.431.946 3.431.946 0,96 100,00 3.431.946 100,00 0 

Total ingressos financers 0 36.346.046 36.346.046 2.138.358 0,60 5,88 2.279.434 106,60 (141.076) 

          

Total ingressos 345.126.192 53.451.969 398.578.161 359.167.689 100,00 90,11 292.258.967 81,37 66.908.722 

Imports en euros.          
Font: UPC.          
Les columnes E, F i H han estat elaborades per la Sindicatura.        
          

 



 

Quadre 15. Liquidació del pressupost de l’exercici 2009. Despeses 

Capítols  
de despeses 

Pressupost
inicial 

(A) 

Modificacions
 

(B) 

Pressupost
definitiu

(C=A+B) 

Obligacions
reconegudes

 (D) 

Estructura
real %

(E) 

Nivell 
execució %

(F=D/C) 

Pagaments
realitzats

(G) 

Nivell
pagament %

 (H=G/D) 

Pendent 
pagament 

(I=D–G) 

          

Capítol 1. Despeses de personal 194.505.335 3.853.023 198.358.358 196.107.368 55,72 98,87 196.080.539 99,99 26.829 

Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis 52.427.389 13.344.003 65.771.392 55.534.310 15,78 84,44 43.131.445 77,67 12.402.865 

Capítol 3. Despeses financeres 736.584 761.727 1.498.311 905.592 0,26 60,44 299.092 33,03 606.500 

Capítol 4. Transferències corrents 6.617.738 7.249.013 13.866.751 10.073.873 2,86 72,65 9.114.334 90,47 959.539 

Total despeses corrents 254.287.046 25.207.766 279.494.812 262.621.143 74,62 93,96 248.625.410 94,67 13.995.733 

                   

Capítol 6. Inversions reals 87.633.363 103.433.665 191.067.028 87.764.522 24,94 45,93 76.537.211 87,21 11.227.311 25 

Total despeses de capital 87.633.363 103.433.665 191.067.028 87.764.522 24,94 45,93 76.537.211 87,21 11.227.311 

                   

Total despeses no financeres 341.920.409 128.641.431 470.561.840 350.385.665 99,05 74,46 325.162.621 92,80 25.223.044 

                   

Capítol 8. Actius financers 0 (77.335.025) (77.335.025) 0 0,00 0,00 0 - 0 

Capítol 9. Passius financers 3.205.783 2.145.563 5.351.346 1.567.378 0,45 29,29 1.473.915 94,04 93.463 

Total despeses financeres 3.205.783 (75.189.462) (71.983.679) 1.567.378 0,45 (2,18) 1.473.915 94,04 93.463 

          

Total despeses 345.126.192 53.451.969 398.578.161 351.953.043 100,00 88,30 326.636.536 92,81 25.316.507 

Imports en euros.          
Font: UPC.          
Les columnes E, F i H han estat elaborades per la Sindicatura. 

 



 

Quadre 16. Liquidació del pressupost de l’exercici 2010. Ingressos 

Capítols 
d’ingressos 

Pressupost
inicial 

(A) 

Modificacions

(B) 

Pressupost
definitiu

(C=A+B) 

Drets
liquidats

(D) 

Estructura
real %

(E) 

Nivell 
execució %

(F=D/C) 

Recaptació
líquida

(G) 

Nivell 
cobrament %

(H=G/D) 

Pendent 
cobrament 

(I=D–G) 

          

Capítol 3. Taxes i altres ingressos 81.894.173 498.093 82.392.266 85.638.374 24,03 103,94 61.701.430 72,05 23.936.944 

Capítol 4. Transferències corrents 226.865.357 8.793.185 235.658.542 214.800.258 60,26 91,15 193.477.831 90,07 21.322.427 

Capítol 5. Ingressos patrimonials 712.267 2.230.530 2.942.797 3.246.381 0,91 110,32 2.822.949 86,96 423.432 

Total ingressos corrents 309.471.797 11.521.808 320.993.605 303.685.013 85,20 94,61 258.002.210 84,96 45.682.803 

                   

Capítol 7. Transferències de capital 89.241.326 (29.767.505) 59.473.821 57.824.657 16,22 97,23 41.236.411 71,31 16.588.246 

26 Total ingressos de capital 89.241.326 (29.767.505) 59.473.821 57.824.657 16,22 97,23 41.236.411 71,31 16.588.246 

                   

Total ingressos no financers 398.713.123 (18.245.697) 380.467.426 361.509.670 101,42 95,02 299.238.621 82,77 62.271.049 

                   

Capítol 8. Actius financers 0 118.179.618 118.179.618 (6.454.580) (1,81) (5,46) (6.001.277) 92,98 (453.303) 

Capítol 9. Passius financers 23.392.888 (22.008.816) 1.384.072 1.384.072 0,39 100,00 1.384.072 100,00 0 

Total ingressos financers 23.392.888 96.170.802 119.563.690 (5.070.508) (1,42) (4,24) (4.617.205) 91,06 (453.303) 

          

Total ingressos 422.106.011 77.925.105 500.031.116 356.439.162 100,00 71,28 294.621.416 82,66 61.817.746 

Imports en euros.          
Font: UPC.          
Les columnes E, F i H han estat elaborades per la Sindicatura.         
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Quadre 17. Liquidació del pressupost de l’exercici 2010. Despeses 

Capítols de 
despeses 

Pressupost
 inicial

(A) 

Modificacions
 

(B) 

Pressupost
definitiu

(C=A+B) 

Obligacions
reconegudes

 (D) 

Estructura
real %

(E) 

Nivell 
execució %

(F=D/C) 

Pagaments
realitzats

(G) 

Nivell
pagament %

 (H=G/D) 

Pendent 
pagament 

(I=D–G) 

          

Capítol 1. Despeses de personal 206.148.719 3.598.768 209.747.487 195.561.399 53,69 93,24 197.126.507 100,80 (1.565.108) 

Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis 54.727.242 10.217.076 64.944.318 53.701.680 14,74 82,69 42.891.433 79,87 10.810.247 

Capítol 3. Despeses financeres 856.100 749.427 1.605.527 1.373.352 0,38 85,54 984.591 71,69 388.761 

Capítol 4. Transferències corrents 9.982.904 5.502.477 15.485.381 11.493.753 3,16 74,22 10.054.115 87,47 1.439.638 

Total despeses corrents 271.714.965 20.067.748 291.782.713 262.130.184 71,96 89,84 251.056.646 95,78 11.073.538 

                   

Capítol 6. Inversions reals 147.223.820 55.486.105 202.709.925 99.872.116 27,42 49,27 77.941.081 78,04 21.931.035 

Total despeses de capital 147.223.820 55.486.105 202.709.925 99.872.116 27,42 49,27 77.941.081 78,04 21.931.035 

                   

Total despeses no financeres 418.938.785 75.553.853 494.492.638 362.002.300 99,38 73,21 328.997.727 90,88 33.004.573 

                   

Capítol 8. Actius financers 0 0 0 0 0,00 - 0 - 0 

Capítol 9. Passius financers 3.167.226 2.371.252 5.538.478 2.259.501 0,62 40,80 2.284.925 101,13 (25.424) 

Total despeses financeres 3.167.226 2.371.252 5.538.478 2.259.501 0,62 40,80 2.284.925 101,13 (25.424) 

          

Total despeses 422.106.011 77.925.105 500.031.116 364.261.801 100,00 72,85 331.282.652 90,95 32.979.149 

Imports en euros. 
Font: UPC. 
Les columnes E, F i H han estat elaborades per la Sindicatura. 
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Els exercicis 2008, 2009 i 2010 es van tancar amb un dèficit de 5,02 M€, 2,25 M€ i 2,57 M€, 
respectivament. El dèficit acumulat a 31 de desembre del 2010 era de 82,15 M€ (vegeu 
l’apartat 3.7). En el quadre següent es presenta l’evolució del dèficit en els exercicis 2008, 
2009 i 2010.  
 
Quadre 18. Evolució del dèficit  

Descripció Exercici 2008 Exercici 2009 Exercici 2010 

Drets liquidats (A) 348.457.068 359.167.689 356.439.162 

Obligacions reconegudes (B) 349.764.954 351.953.043 364.261.801 

Saldo pressupostari (C=A–B) (1.307.886) 7.214.646 (7.822.639)

Romanent exercici anterior no incorporat com a drets liquidats (D) 107.415.431 111.126.481 120.387.350 

Liquidació de l’exercici (E=C+D) 106.107.545 118.341.127 112.564.711 

Romanent específic (F) 111.126.481 120.387.350 115.135.791 

Provisió insolvències (G) 0 (200.000) 0 

Dèficit de l’exercici (H=E–F+G) (5.018.936) (2.246.223) (2.571.080)

Dèficit acumulat anterior (I) (72.316.089) (77.335.025) (79.581.248)

Dèficit acumulat a 31 de desembre (J=H+I) (77.335.025) (79.581.248) (82.152.328)

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia.  

 
A continuació es presenta l’origen del dèficit generat en els exercicis 2008, 2009 i 2010.  
 

Quadre 19. Dèficit generat 

Diferència d’ingressos 2008 2009 2010 

Taxes i altres ingressos 31.010 (550.730) 3.246.108 

Transferències corrents (3.227.021) (3.739.052) (20.858.283) 

Ingressos patrimonials 171.913 (241.860) 303.583 

Transferències de capital (116.494) (671.141) (1.649.164) 

Actius financers 0 (416.233) (4.246.848) 

Total diferència d’ingressos (3.140.592) (5.619.016) (23.204.604) 
 

Diferència de despeses 2008 2009 2010 

Despeses de personal (2.893.052) 66.528 13.564.715 

Despeses de béns corrents i serveis 1.536.293 2.079.229 4.952.575 

Despeses financeres (469.829) (150.320) 232.175 

Transferències corrents 87.083 (171.675) 625.151 

Transferències de capital (138.839) (131.304) (332.669) 

Passius financers 0 1.880.335 1.591.577 

Total diferència de despeses (1.878.344) 3.572.793 20.633.524 

Provisió insolvències 0 (200.000) 0 

Total dèficit  (5.018.936) (2.246.223) (2.571.080) 

Imports en euros. 
Font: UPC. 
Nota: En el cas dels ingressos és la diferència entre els drets liquidats i el pressupost definitiu, mentre que 
en el cas de les despeses a més de la diferència entre les obligacions reconegudes i el pressupost 
definitiu s’han de tenir en compte els finançaments específics de diferents partides. 
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Respecte del dèficit d’ingressos, la desviació més important correspon a les transferències 
corrents de la Generalitat i són resultat de la desviació en les aportacions previstes en el 
Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques catalanes (PFMUPC) (ve
geu els apartats 3.4.2 i 3.8.5 i l’informe 16/2012 de la Sindicatura de Comptes de Catalu
nya, Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques catalanes 2007-2010).  

Pel que fa a les despeses, cal destacar l’excés en la despesa de personal de l’exercici 
2008 (2,89 M€). En l’exercici 2010 les despeses de personal són inferiors en 13,56 M€ al 
que s’havia previst, com a conseqüència, entre d’altres, de la reducció de retribucions per 
aplicació del Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la 
despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic i del Reial decret llei 8/2010, 
del 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit 
públic (vegeu l’apartat 3.5.1).  

Els ingressos pressupostats i que no es van fer efectius anaven destinats de forma majo
ritària al finançament general de la UPC, per la qual cosa es va generar part del dèficit que 
figura en els quadres anteriors. 

3.4. PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Els drets liquidats totals en els exercicis 2008, 2009 i 2010 han estat de 348,46 M€, 
359,17 M€ i de 356,44 M€, respectivament, el que suposa un nivell d’execució del pressu
post definitiu d’un 90,11% per al 2008 i 2009 i d’un 71,28% per al 2010. Els ingressos no fi
nancers liquidats en els exercicis fiscalitzats han estat de 339,45 M€ el 2008, de 357,03 M€ 
el 2009 i de 361,51 M€ el 2010. Els drets liquidats en l’exercici 2008 han augmentat en un 
10,93% respecte als del 2007, els liquidats el 2009 han augmentat en un 3,07% respecte 
als del 2008 i els liquidats el 2010 han disminuït en un 0,76% respecte als del 2009.  

3.4.1. Taxes i altres ingressos 

En el quadre següent es presenta el desglossament per conceptes de Taxes i altres in
gressos en els exercicis 2008, 2009 i 2010.  

Quadre 20. Taxes i altres ingressos 

Concepte 2008 2009 2010 

Taxes i preus públics 

Prestacions de serveis 

Venda de béns 

Reintegraments 

Altres ingressos 

28.801.235 

39.787.923 

254.613 

5.112 

15.016.436 

30.552.777 

37.755.590 

27.390 

37.132 

16.235.961 

33.274.264 

35.118.605 

21.688 

54.112 

17.169.705 

Total 83.865.319 84.608.850 85.638.374 

Imports en euros. 

Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2008, 2009 i 2010.
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Els ingressos per taxes i preus públics per 28,80 M€ l’exercici 2008, 30,55 M€ l’exercici 
2009 i 33,27 M€ l’exercici 2010 representen un 34,34%, un 36,11% i un 38,85%, respec-
tivament, dels ingressos totals del capítol.  
 
Els ingressos per matrícules en titulacions de cicles i graus i per màsters oficials van ser de 
26,39 M€ el 2008, de 28,65 M€ el 2009 i de 31,23 M€ el 2010.  
 
Per a l’anàlisi de les modificacions i ampliacions parcials de matrícula s’ha analitzat una 
mostra de vint alumnes seleccionats a partir dels alumnes amb modificació de matrícula 
del curs 2010-2011. De l’anàlisi realitzada es desprèn que la UPC ha aplicat correctament 
el preu establert en la normativa sobre preus públics per les modificacions i ampliacions 
de matrícula, excepte en un cas. No obstant això, de les Normatives Acadèmiques Ge-
nerals de la UPC per estudis de cicles i graus del curs acadèmic 2010-2011 es desprèn 
que cada centre docent establirà un termini màxim per admetre les sol·licituds de modifi-
cació de matrícula. Aquest termini pot variar de cinc dies a un mes, fet que genera dife-
rències en les condicions de matriculació dels alumnes dels diferents centres docents.  
 
Els ingressos per liquidació de matrícules de centres vinculats i escoles universitàries ads-
crites va ser de 0,59 M€ el 2008, 0,16 M€ el 2009 i 0,21 M€ el 2010. D’acord amb els de-
crets que fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques per als cursos 
corresponents als exercicis fiscalitzats, els estudiants dels centres adscrits la titularitat dels 
quals correspon a la Generalitat i als seus ens autònoms o als consorcis en els quals 
participa, han d’abonar a la Universitat en concepte de tutela acadèmica el 10% dels preus 
dels serveis acadèmics; en la resta de casos han d’abonar el 22%. Els ingressos per liqui-
dació de matrícules de centres adscrits en els exercicis fiscalitzats no inclouen la liquidació 
del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia ni la de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada. 
A més, l’Escola Universitària Politècnica de Mataró i el Centre Universitari EAE han fet les 
liquidacions amb retard. La Sindicatura considera que els centres haurien de liquidar a la 
UPC un cop formalitzat el procés de matriculació. D’altra banda, no han estat facilitades les 
liquidacions de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 
ni la de l’Escola Universitària Caixa de Terrassa−Euncet per al curs 2009-2010. 
 
Entre els ingressos per Prestacions de serveis destaquen els derivats de convenis i cursos 
i serveis prestats per la UPC, la gestió dels quals correspon al Centre de Transferència de 
Tecnologia (CTT), que han estat de 33,70 M€ l’exercici 2008, de 33,84 M€ l’exercici 2009 i 
de 30,60 M€ l’exercici 2010 i que equivalen a un 40,18%, a un 40,00% i a un 35,73%, res-
pectivament, dels ingressos totals del capítol.  
 
A partir de l’exercici 2008 els ingressos derivats de la facturació del professorat de la UPC 
que presta serveis al Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), FPC, Barcelona 
Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC), Fundació Privada 
Institut de Bioenginyeria de Catalunya, Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques, 
Consorci Escola Tècnica d’Igualada (CETI) i Fundació Centre Tecnològic de Manresa, en-
tre d’altres, es registren com Altres ingressos (vegeu l’apartat 3.5.1). Durant l’exercici 2007 
es registraven com a ingressos per prestacions de serveis (article 32) i anteriorment com a 
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transferències corrents al capítol 4 d’ingressos. La UPC factura a aquestes entitats el cost 
del seu professorat adscrit així com altres tasques de col·laboració, direcció o lideratge de 
grups de recerca, entre d’altres, que desenvolupa el seu personal en aquestes entitats 
(vegeu l’apartat 3.5.1). 
 
 
3.4.2. Transferències corrents 
 
En el quadre següent es presenta el detall per articles dels drets liquidats per transferèn-
cies corrents els exercicis 2008, 2009 i 2010.  
 
Quadre 21. Transferències corrents 

Concepte 2008 2009 2010

De l’Administració de l’Estat 11.571.132 11.251.366 10.357.134
D’organismes autònoms administratius i altres organismes públics 744.656 585.798 777.764
De la Generalitat de Catalunya 172.193.424 194.470.634 193.282.834
D’altres ens territorials 176.221 115.924 224.149
D’empreses privades 7.318.073 6.180.041 5.456.194
De famílies i institucions sense finalitat de lucre 127.198 78.434 73.207
De la Unió Europea 3.070.443 3.265.581 4.628.976

Total 195.201.147 215.947.778 214.800.258

Imports en euros. 
Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2008, 2009 i 2010. 

 

Transferències corrents de l’Administració de l’Estat 

Els drets liquidats per transferències corrents de l’Administració de l’Estat corresponen 
principalment a beques i a subvencions per a personal de recerca (fonamentalment dels 
programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva).  
 

Transferències corrents de la Generalitat de Catalunya 

Les transferències rebudes de la Generalitat representen el 88,21% del total de transfe-
rències corrents liquidades el 2008, el 90,05% de les del 2009 i el 89,98% de les del 2010. 
De les subvencions rebudes de la Generalitat, 162,56 M€ el 2008, 182,30 M€ el 2009 i 
181,39 M€ el 2010 corresponen al Pla de finançament.  
 

Pla de finançament2

En el quadre següent es presenten les anualitats previstes per al període 2007-2010 per al 
conjunt de les universitats públiques en l’escenari de finançament aprovat el 10 d’octubre 
del 2006 pel Govern de la Generalitat. 
 

 
2. Vegeu l’informe 16/2012 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu al Pla de finançament per a la 
millora de les universitats públiques catalanes 2007-2010. 
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Quadre 22. Escenari de finançament previst pel PFMUPC 

Concepte 2007 2008 2009 2010 Total

Finançament no condicionat 738,30 787,10 839,40 895,40 3.260,20

Millora addicional condicionada a objectius 17,00 50,90 90,40 136,20 294,50

Total 755,30 838,00 929,80 1.031,60 3.554,70

Imports en milions d’euros. 
Font: PFMUPC. 

 
Aquest Acord preveu el finançament de les universitats públiques catalanes en funció, en-
tre d’altres, dels criteris següents: 
 
• D’acord amb el model de finançament es preveu partir d’una distribució inicial de recur-

sos entre universitats, de manera que cada universitat tingui fixat d’entrada el seu sostre 
de millora. 

• Les quantitats anuals de millora del finançament que rebin les universitats han de tenir 
una part condicionada a objectius, que ha de ser de 17,00 M€ el 2007, de 50,90 M€ el 
2008, de 90,40 M€ el 2009 i de 136,20 M€ el 2010. 

• S’han d’establir indicadors tant qualitatius com quantitatius, l’assoliment dels quals de-
terminarà que la Universitat rebi la totalitat o només una part de la millora del finan-
çament condicionada a objectius.  
 

Finançament no condicionat 

Per al finançament no condicionat el PFMUPC preveia unes aportacions de 3.260,20 M€, 
mentre que les aportacions reals a les universitats públiques han estat de 3.223,52 M€ se-
gons el Departament d’Economia i Coneixement i de 3.162,84 M€ segons la Sindicatura. La 
desviació més important és la de l’exercici 2010, a causa de l’aplicació de les mesures de 
contenció de la despesa i reducció del dèficit aprovades pel Decret llei 3/2010, del 29 de 
maig. Així mateix, en l’exercici 2010, les aportacions a la UPC per a les seves despeses 
corrents establertes en la Resolució del Departament d’Innovació, Universitats i Empreses 
(DIUE) del 22 de gener del 2010 per 178,70 M€ van ser modificades per Resolució del 
DIUE del 22 de desembre del 2010 i es va establir un nou import de 173,69 M€.  
 
La Universitat va reconèixer 158,50 M€ el 2008, 170,52 M€ el 2009 i 173,78 M€ el 2010 pel 
finançament no condicionat a objectius del PFMUPC. De la comparació entre els drets 
liquidats per la UPC i les obligacions contretes pel DIUE, en els exercicis 2008 i 2009 es 
produeixen diferències de 0,91 M€ i 0,25 M€ negatius, respectivament, que compensen els 
drets que la UPC va reconèixer en excés per 1,16 M€ en l’exercici 2007.  
 

Millora addicional condicionada a objectius 

Pel que fa al finançament condicionat a objectius, el PFMUPC preveia unes aportacions 
per al període 2007-2010 de 294,50 M€ mentre que les aportacions reals a les universitats 
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han estat de 135,35 M€. Dels 159,15 M€ de la diferència total, 4,55 M€ corresponen al nivell 
d’assoliment d’objectius de les universitats en els exercicis 2007 i 2008 i 154,60 M€ a les 
menors aportacions de la Generalitat respecte de les previstes en el PFMUPC (18,40 M€ 
per al 2009 i la totalitat de l’import per al 2010, és a dir, 136,20 M€). 
 
En l’exercici 2008 la UPC va reconèixer 4,06 M€ en concepte de bestreta de la millora addi-
cional condicionada a objectius prevista en l’Acord de Govern del 10 d’octubre del 2006, 
d’acord amb la Resolució del DIUE del 15 de desembre del 2008. Així mateix, la Universitat 
va reconèixer en l’exercici 2009 un import de 5,69 M€ en concepte de transferència com-
plementària de millora addicional condicionada a objectius relativa al 2008, i 6,09 M€ en 
concepte de bestreta corresponent a la Millora addicional condicionada a objectius relativa 
al 2009, tot això d’acord amb les resolucions del DIUE del 16 de desembre del 2009 i del 
22 de desembre del 2009, respectivament. En l’exercici 2010 es van reconèixer 7,61 M€ en 
concepte de transferència complementària corresponent a la millora addicional de l’exer-
cici 2009. Aquest import va ser autoritzat per Acord de Govern del 23 de novembre del 
2010. Del 2010 no s’ha autoritzat cap import en concepte de millora addicional.  
 

Altres transferències de la Generalitat 

Les altres transferències de la Generalitat corresponen principalment al finançament de 
programes de recerca i de formació del professorat. Destaquen les registrades pel Pro-
grama de Foment de la Recerca Universitària (PROFOR), les registrades pel Programa 
d’Incentivació de la Incorporació i Intensificació de l’Activitat Investigadora (Programa I3), 
les que corresponen a beques de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) i les registrades pel finançament del Pla Jaume Serra i Húnter de professorat 
contractat permanent.  

L’any 2006 el DIUE va establir el PROFOR per unificar els recursos que es destinaven al 
Programa de Foment de la Recerca de la Direcció General d’Universitats i els adreçats als 
convenis específics d’R+D de col·laboració anuals entre la Direcció General de Recerca i 
cadascuna de les universitats públiques de Catalunya. El PROFOR té com objectiu incre-
mentar el finançament de la recerca de les universitats per tal de potenciar la missió inves-
tigadora i de valorització del coneixement. La UPC ha reconegut en el capítol 4, 1,83 M€ el 
2008, 3,55 M€ el 2009 i 4,37 M€ el 2010 per aquest concepte. També ha liquidat en el 
capítol 7, 1,92 M€ l’exercici 2008 per aquest mateix concepte. 
 
Dins Altres transferències de la Generalitat a 31 de desembre del 2010 s’inclouen 2,33 M€ 
corresponents a ingressos per beques de l’AGAUR. A 31 de desembre del 2008 i del 2009 
s’inclouen 43.893 € i 1,85 M€, respectivament, corresponents a l’AGAUR. La Universitat no 
concilia els imports registrats com a ingressos o despeses i els imports pendents de 
cobrament o pagament amb l’AGAUR. Per aquest motiu, la Sindicatura no pot concloure 
sobre els drets liquidats corresponents a ingressos provinents de l’AGAUR dels exercicis 
fiscalitzats.  
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L’exercici 2009, la UPC va reconèixer 3,53 M€ en concepte d’abonament del contracte pro-
grama 2009. Donat que aquest import no va ser reconegut per la Generalitat, la Universitat 
el va anul·lar l’exercici 2010.  
 

Transferències corrents de la Unió Europea 

Del total de Transferències de la Unió Europea dels exercicis 2008 i 2010, un import de 
0,59 M€ pel 2008 i un import de 0,53 M€ pel 2010 corresponen a una subvenció per la Red 
de Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria en América 
Latina y Europa en el marc del Programa Alfa (vegeu l’apartat 3.5.2).  
 
A partir de l’exercici 2010 els ingressos derivats de l’overhead (cànon) de projectes euro-
peus es registren com a transferències corrents de la Unió Europea. Fins a l’exercici 2009 
es registraven com a Altres ingressos en el capítol 3 d’ingressos. L’import registrat per 
aquest concepte en l’exercici 2010 ha estat d’1,08 M€. 
 
 
3.4.3. Ingressos patrimonials 
 
D’acord amb el conveni del 28 de juliol del 2008 signat entre la UPC i el BSC, la UPC 
constitueix un dret real de superfície a favor del BSC amb una durada de setanta-cinc anys 
per a la construcció d’un edifici destinat a la seu del BSC. En contraprestació, per la consti-
tució del dret real de superfície, el BSC es compromet a finançar la construcció d’un segon 
edifici que serà d’ús exclusiu de la UPC. La Universitat ha facturat al BSC 1,00 M€ el 2008, 
0,90 M€ el 2009 i 2,00 M€ el 2010 per la construcció d’aquest segon edifici. 
 
 
3.4.4. Transferències de capital 
 
En el quadre següent es presenta el detall per articles de les transferències de capital liqui-
dades en els exercicis 2008, 2009 i 2010. 
 
Quadre 23. Transferències de capital 

Concepte 2008 2009 2010 

Transferències de l’Administració de l’Estat 20.690.826 18.585.404 13.552.498 

Transferències de la Generalitat de Catalunya 21.020.604 19.212.207 32.046.685 

Transferències d’empreses privades 500.000 0 0 

Transferències de la Unió Europea 15.684.621 16.818.517 12.225.474 

Total 57.896.051 54.616.128 57.824.657 

Imports en euros. 
Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2008, 2009 i 2010. 
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Transferències de capital de l’Administració de l’Estat 

Mitjançant Resolució del 26 de novembre del 2007 de la Secretaria d’Estat d’Universitats i 
Investigació es convoquen les subvencions per la realització de projectes d’investigació 
dins el marc del Pla nacional d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecno-
lògica 2008-2011. Les bases reguladores d’aquestes subvencions preveuen la possibilitat 
de cofinançament dels projectes amb fons estructurals europeus mitjançant bestretes 
reemborsables. En l’exercici 2008 la UPC va registrar en el capítol 7 d’ingressos, a més de 
les subvencions rebudes, els avançaments fets pel Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) 
dels imports finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que cor-
responen al 50% de l’import total concedit. Aquests imports són retornats al MEC en el 
moment que es produeix el cobrament del FEDER. En opinió de la Sindicatura, aquests 
avançaments s’haurien de registrar en el capítol 9 del pressupost d’ingressos i, quan es 
justifica la subvenció, s’hauria de registrar un ingrés en el capítol 7 i una despesa en el 
capítol 9 del pressupost de despeses.  
 

Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 

De les transferències de capital de la Generalitat un total d’1,54 M€ el 2008, d’1,01 M€ el 
2009 i d’1,08 M€ el 2010 corresponen a l’AGAUR. La Universitat no concilia els imports re-
gistrats com a ingressos o despeses i els imports pendents de cobrament o pagament 
amb l’AGAUR. Per aquest motiu, la Sindicatura no pot concloure sobre els drets liquidats 
corresponents a ingressos provinents de l’AGAUR dels exercicis fiscalitzats.  
 
Dins les Transferències de la Generalitat de Catalunya a 31 de desembre del 2009 s’in-
clouen 4,42 M€ corresponents a l’ajut atorgat a la Universitat en concepte de finançament 
de projectes de millora dels campus universitaris situats a Catalunya, d’acord amb la Reso-
lució del DIUE del 13 de novembre del 2009.  
 
D’altra banda, dins les transferències de capital de la Generalitat a 31 de desembre del 
2010 s’inclouen 9 M€ destinats al projecte Barcelona Knowledge Campus. Amb aquesta 
finalitat el MEC va atorgar a la Generalitat un préstec de 21 M€ dels quals 12 M€ corres-
ponen a la Universitat Barcelona i 9 M€ a la UPC.  
 

Pla d’inversions universitàries 
 
El 17 de juliol del 2007 el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla d’inversions de les uni-
versitats públiques catalanes (PIU) per al període 2007-2013. Aquest Pla té dos grans ob-
jectius: 
 
• Reposició, adaptació i millora, TIC i adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior 

(EEES): inclou actuacions de diversa índole relacionades amb el manteniment del patri-
moni edificat, del mobiliari i de la resta d’equipament docent. També inclou la renovació 
i actualització de l’equipament cientificotècnic dels laboratoris docents i l’adaptació de 
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les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions. En relació amb l’EEES les 
principals actuacions seran d’adaptació de les noves tecnologies i d’adaptació d’espais 
i mobiliari per tal de donar major flexibilitat als grups i a les noves formes de treball. 

 
• Acabaments i noves obres: aquest objectiu respon principalment a la necessitat d’aca-

bar actuacions començades en el Pla anterior i que per diversos motius (financers o 
d’execució) no han estat finalitzades. També s’inclouen les actuacions que requereixen 
una segona fase o alguna acció complementària per poder entrar en servei a ple ren-
diment i aquells casos en què manca completar l’equipament per poder entrar en fun-
cionament. També inclou noves obres necessàries per al sistema universitari català i les 
incidències que puguin sorgir, així com algunes inversions de les universitats en edificis 
més antics. 

 
El Pla preveu una aportació per a la UPC (sense incloure els centres adscrits) de 
120,00 M€ (57,19 M€ del primer objectiu i 62,81 M€ del segon). A més, preveu diverses 
actuacions, entre les quals destaca la creació del nou Campus universitari del Besòs.  
 
Per Acord de Govern del 3 d’agost del 2010 es va modificar el PIU 2007-2013, entre d’al-
tres, per la incorporació de les inversions derivades de la participació de les universitats 
catalanes a les convocatòries estatals del Campus d’Excel·lència Internacional. El nou PIU 
preveu per la UPC una aportació total de 125,86 M€, un cop incorporats 9 M€ del Campus 
d’Excel·lència. El 17 de novembre del 2010 es va signar el nou Conveni específic d’in-
versions per al període del 2007-2013 amb la introducció de la modificació de l’Acord de 
Govern anterior.  
 
La UPC ha liquidat en el capítol 7 del pressupost d’ingressos 16,44 M€ en l’exercici 2008, 
12,59 M€ en l’exercici 2009 i 19,38 M€ en l’exercici 2010 per aquest concepte. 
 

Campus del Besòs 

La modificació del Pla general metropolità en el sector del front litoral i marge dret del riu 
Besòs, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 12 de de-
sembre del 2000, preveu el desenvolupament del sector identificat com a C4 com una àrea 
destinada a usos universitaris, de recerca i d’activitat econòmica relacionada amb aquests 
usos. 
 
L’any 2002 els propietaris públics del sector C4 (Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de 
Sant Adrià de Besòs i Àrea Metropolitana de Barcelona) van constituir el Consorci del Cam-
pus Interuniversitari Diagonal-Besòs (CCIDB) per promoure la transformació del sector C4, 
amb l’impuls de la configuració a l’àrea del Besòs d’un àmbit d’activitats acadèmiques, 
universitàries, docència, recerca i relacions universitat-empresa. L’any 2009 es va incorpo-
rar com a membre del CCIDB el Consorci del Besòs (integrat pels ajuntaments de Bar-
celona i de Sant Adrià de Besòs) atesa la seva condició d’Administració actuant de l’àmbit. 
 

 36



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 7/2013 

El 31 de gener del 2008 el Consorci del Besòs i el CCIDB van subscriure un conveni d’en-
càrrec de gestió a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA per a la redacció dels pro-
jectes d’urbanització bàsic i executius del sector C4 i la seva execució posterior. 
 
El sector C4 té un sostre total de 148.266 m2 dels quals 88.606 es destinen a equipaments. 
A la UPC s’hi destinen cinc solars sobre els quals es construiran diferents edificis amb un 
sostre total edificable de 38.051 m2. 
 
El 27 de juliol del 2009 el DIUE i la UPC van signar un conveni de col·laboració amb el 
Consorci del Besòs i el CCIDB per a la realització conjunta del Projecte de les pantalles de 
contenció, moviment de terres i treballs de protecció de la galeria de serveis del Campus 
del Besòs. El CCIDB es compromet a constituir en favor de la UPC una concessió adminis-
trativa o una altra modalitat jurídica que es consideri adient, dins del termini màxim d’exe-
cució del projecte de les pantalles corresponents als edificis de la UPC. La UPC es farà 
càrrec del projecte esmentat per un import estimat de 13,46 M€, a compte de la subvenció 
nominativa de l’Estat, en el marc dels acords de la Comissió bilateral de cooperació Gene-
ralitat-Estat que desenvolupa la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, i amb càrrec a les aportacions previstes en el PIU 2007-2013. La UPC abonarà 
l’esmentada quantitat al Consorci del Besòs quan aquest hagi presentat les factures o cer-
tificacions d’obra corresponents. La durada del conveni s’estableix en cinc anys. El 15 de 
desembre del 2010 es va atorgar escriptura pública de constitució per part del CCIDB d’un 
dret real de superfície a favor de la UPC sobre les finques assignades a la Universitat en el 
projecte de reparcel·lació del sector C4. 
 
El 21 de desembre del 2009 la Generalitat i el Ministeri de Ciència i Innovació van signar un 
conveni per al finançament d’inversions en matèria de recerca científica i tecnològica per 
un total de 78,69 M€. Entre les inversions a finançar s’inclouen 11,00 M€ destinats a la 
construcció de l’anomenat Edifici I del Campus del Besòs destinat a la recerca en l’àrea de 
les tecnologies industrials. Els projectes d’inversió finançats s’havien d’executar entre l’1 de 
gener del 2009 i el 21 de desembre del 2011. En cas de retard en l’execució dels pro-
jectes, el conveni estableix que la Comissió de Seguiment, a proposta de la Generalitat i, 
després de rebre la memòria justificativa dels retards i la proposta de nou calendari d’actu-
acions i de la nova data de finalització, ha de proposar la signatura de l’addenda corres-
ponent. 
 
El Conveni específic d’inversions de la UPC del PIU 2007-2013, del 17 de novembre del 
2010, preveu destinar 32,32 M€ al Campus del Besòs (6,48 M€ en el període 2007-2010 i 
25,84 M€ en el 2011-2013). 
 
El 27 de desembre del 2010 es va dictar Resolució del Ministeri de Ciència i Innovació de 
concessió d’ajudes en forma de préstec a quinze anys amb tres de carència i un tipus 
d’interès de l’1,17% i de bestreta reintegrable. A la UPC li correspon un total de 12,35 M€ 
distribuïts en tres anualitats (2010-2012). D’aquest total, 11,41 M€ estan destinats al finan-
çament de l’execució de tres edificis en el Campus del Besòs (dos destinats a la UPC i un 
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a la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya). El termini per a l’execució de 
l’anualitat 2010 es prorroga fins al 30 de juny del 2011.  

Fins al 31 de desembre del 2010 la inversió registrada per la UPC en el Campus del Besòs 
era de 12,95 M€, dels quals 11,00 M€ corresponen a les pantalles de contenció. D’aquest 
total, 10,29 M€ han estat abonats al Consorci del Besòs.  
 
En els exercicis 2011 i 2012 hi ha hagut diverses modificacions en els convenis del 27 de 
juliol del 2009 i del 21 de desembre del 2009, el Ministeri ha atorgat diverses pròrrogues 
per a l’execució i justificació dels projectes subvencionats, i s’han licitat diversos contrac-
tes relacionats amb el Campus del Besòs. Aquestes actuacions seran objecte de fiscalit-
zació en futurs informes. 
 

Transferències de capital de la Unió Europea 

De les transferències de capital de la Unió Europea, un total de 14,20 M€ el 2008, de 
16,78 M€ el 2009 i de 12,23 M€ el 2010 corresponen a l’import a rebre per diversos pro-
jectes europeus. Una part d’aquests projectes són realitzats en col·laboració amb altres 
entitats. La UPC reconeix l’ingrés pel total de la subvenció i registra una despesa en el 
capítol 6 del pressupost per l’import a transferir als altres participants. Aquestes subven-
cions estan subjectes a la inspecció dels organismes finançadors. 
 
 
3.4.5. Actius financers 
 
Dins el capítol 8 d’ingressos la UPC liquida en negatiu les anul·lacions de drets d’exercicis 
tancats que han estat d’1,46 M€ l’exercici 2008, d’1,29 M€ l’exercici 2009 i de 6,45 M€ 
l’exercici 2010. D’acord amb la normativa comptable pública, les anul·lacions de drets 
d’exercicis anteriors formen part dels moviments d’exercicis tancats. 

3.4.6. Passius financers 
 
Els drets liquidats els exercicis 2008, 2009 i 2010 corresponen principalment a préstecs 
per al finançament d’infraestructures cientificotecnològiques i projectes de recerca. Els im-
ports registrats per aquest concepte han estat de 9,18 M€, de 2,22 M€ i d’1,38 M€ els exer-
cicis 2008, 2009 i 2010, respectivament. De l’import registrat l’exercici 2009, 2,16 M€ cor-
responen a un préstec de la Generalitat derivat d’un conveni amb el MEC. La resta són 
préstecs atorgats directament pel MEC a la Universitat. 
 
D’altra banda, l’exercici 2008 la UPC ha reconegut en aquest capítol un import d’1,29 M€ 
corresponent a les obres realitzades a la nova seu de l’FPC que han estat finançades pel 
propietari de l’edifici. En la comptabilitat financera la Universitat té registrat un creditor a 
llarg termini per 1,19 M€ per aquest concepte; la resta, de 0,10 M€, està registrada a cre-
ditors a curt termini. La UPC es fa càrrec de les obres d’adequació de l’edifici de la nova 
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seu de l’FPC, situat al carrer Badajoz número 73 de Barcelona, llogat per la UPC i cedit en 
ús de forma gratuïta a la Fundació (vegeu l’apartat 3.5.2). Així mateix, la UPC es compro-
met a retornar els diners rebuts del propietari de l’edifici en un període de deu anys amb 
un tipus d’interès referenciat a l’euríbor.3 L’article 81 de la LOU estableix que qualsevol 
operació d’endeutament de les universitats públiques ha de ser autoritzada per la comu-
nitat autònoma. La UPC no té l’autorització de la Generalitat per formalitzar aquesta ope-
ració.  
 
El 21 de setembre del 2009 el Ministeri de Ciència i Innovació ha atorgat un ajut de 2,42 M€ 
per al finançament de projectes d’equipament cientificotecnològic i d’investigació fona-
mental dins el Pla nacional d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecno-
lògica 2008-2011. De l’import total concedit, 1,21 M€ corresponen a ajuda FEDER i la resta 
a préstec. L’import de l’ajuda FEDER és anticipada pel Ministeri. La Resolució d’atorga-
ment estableix que els beneficiaris subjectes a règim pressupostari públic han de registrar 
l’ingrés d’aquesta bestreta en el capítol 9 del seu pressupost, i quan el beneficiari sigui 
informat que s’han rebut els fons FEDER haurà de reconèixer la subvenció rebuda de la 
Unió Europea mitjançant un ingrés en el capítol 7 i una despesa en el capítol 9 del seu 
pressupost. La UPC ha registrat 1,21 M€ en el capítol 9 del pressupost d’ingressos i la res-
ta com a ingressos per transferències de capital. Per tant, els drets liquidats l’exercici 2009 
en el capítol 9 i en el capítol 7 del pressupost estan infravalorats i sobrevalorats, respec-
tivament, per aquest import. En la comptabilitat financera, a 31 de desembre del 2009 i del 
2010, l’endeutament registrat per la Universitat està infravalorat per la part de la bestreta 
de l’ajut FEDER que encara no ha estat abonada per aquest organisme. 
 
 
3.5. PRESSUPOST DE DESPESES 
 
El total d’obligacions reconegudes en els exercicis 2008, 2009 i 2010 ha estat de 
349,76 M€, 351,95 M€ i 364,26 M€, respectivament, el que suposa un nivell d’execució del 
90,45%, del 88,30% i del 72,85%, respectivament. Del total d’obligacions reconegudes en 
els tres exercicis destaquen per la seva importància les despeses de personal de 
185,15 M€ el 2008 (52,93% del total), 196,11 M€ el 2009 (55,72% del total) i 195,56 M€ el 
2010 (53,69% del total) i la despesa per inversions reals de 100,19 M€ el 2008 (28,64% del 
total), 87,76 M€ el 2009 (24,94% del total) i 99,87 M€ el 2010 (27,42% del total).  
 
 
3.5.1. Despeses de personal 
 
El treball de fiscalització en l’àrea de despeses de personal ha inclòs l’anàlisi de la nor-
mativa vigent i dels acords presos per la UPC amb impacte sobre aquestes despeses. A 

 

 
3. Vegeu l’informe 22/2011 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu a la Fundació Politècnica de 
Catalunya, exercici finalitzat el 31 d’agost del 2009. 
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partir dels fitxers de nòmina facilitats per la UPC s’ha fet una anàlisi d’expedients i de con-
ceptes salarials.  

A més de la despesa de personal registrada en el capítol 1 del pressupost, la UPC registra 
despeses de personal en els capítols 2, 4 i 6. En el capítol 2 es recullen les despeses de 
personal vinculat a activitats i altres corresponents a personal d’estructura que haurien 
d’estar registrats en el capítol 1. Les despeses de personal registrades en el capítol 4 del 
pressupost de despeses corresponen a becaris i a altres col·laboracions temporals. En el 
capítol 6 del pressupost de despeses s’imputa la despesa de personal finançada amb 
càrrec a projectes d’investigació (vegeu l’apartat 3.5.4).  
 
En el quadre següent es presenta el detall de la despesa de personal imputada al pres-
supost dels exercicis 2008, 2009 i 2010 per capítols pressupostaris.  
 

Quadre 24. Despesa de personal imputada a pressupost 

Capítol 2008 2009 2010 

Despeses de personal 185.145.777 196.107.368 195.561.399 

Despeses corrents 5.505.626 6.627.957 6.099.929 

Transferències corrents 3.530.305 2.274.642 2.770.489 

Inversions reals 32.277.263 33.349.697 32.879.951 

Total 226.458.971 238.359.664 237.311.768 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
La despesa de personal imputada a pressupost ha augmentat un 6,06% el 2008, un 5,26% 
el 2009 i ha disminuït un 0,44% el 2010. La despesa de personal registrada en el capítol 1, 
el detall de la qual per tipus de personal es presenta en el quadre següent, ha augmentat 
un 5,45% el 2008, un 5,92% el 2009 i ha disminuït un 0,28% el 2010. 
 

Quadre 25. Capítol 1 de despeses. Obligacions reconegudes 

Concepte 2008 2009 2010 

Alts càrrecs 1.471.078 1.631.359 1.636.573 

PDI funcionari 68.769.267 72.826.544 71.100.243 

PDI laboral 26.016.412 31.522.222 33.674.034 

PDI contractat 2.803.144 1.748.953 225.177 

PAS funcionari 23.872.299 26.138.871 28.235.180 

PAS laboral 27.655.002 29.739.553 27.722.543 

Quotes socials 21.290.137 21.742.102 22.700.461 

Pla de pensions 897.106 773.128 493.950 

CEIB 8.876.789 5.074.006 5.370.120 

Altres despeses* 3.494.543 4.910.630 4.403.118 

Total 185.145.777 196.107.368 195.561.399 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 
* Inclou, entre altres conceptes, els pagaments per treballs a l’FPC i a altres entitats vinculades. 
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La despesa de PDI funcionari ha augmentat un 3,72% el 2008, un 5,90% el 2009 i ha 
disminuït un 2,37% el 2010; la de PDI laboral ha augmentat un 14,40% el 2008, un 21,16% 
el 2009 i un 6,83% el 2010; la de PAS funcionari un 8,20% el 2008, un 9,49% el 2009 i un 
8,02% el 2010, i la de PAS laboral un 0,52% el 2008, un 7,54% el 2009 i ha disminuït un 
6,78% el 2010. Les variacions de la despesa de personal són el resultat, entre d’altres, de 
l’impacte dels increments retributius derivats de les modificacions de la Relació de llocs 
de treball (RLT) del PAS en aplicació dels acords de revisió dels perfils professionals; de 
la integració l’any 2007 de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), que era 
gestionada pel CEIB; de les promocions de PDI per l’aplicació de la disposició addicio-
nal tercera de la LOU i dels acords d’estabilització aprovats per la Universitat; de les pro-
mocions de PAS derivades dels acords de funcionarització i estabilització, i de la reduc-
ció en les retribucions per aplicació del Decret llei 3/2010, del 29 de maig, i del Reial 
decret llei 8/2010, del 20 de maig. També hi ha els efectes derivats de la consolidació de 
trams del PDI i de triennis de tot el personal, així com dels derivats dels increments de 
plantilla. 
 

Plantilla 

En el quadre següent es presenta la composició de la plantilla de la UPC i la seva evolució 
en els cursos del 2008-2009 al 2010-2011.  
 
Quadre 26. Composició de la plantilla. Cursos 2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011 

Categoria 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Catedràtic d’universitat 261 260 262

Titular d’universitat 666 709 699

Catedràtic d’escola universitària 110 70 66

Titular d’escola universitària  308 282 273

Catedràtic contractat 10 11 11

Lector 81 96 107

Agregat 87 123 160

Col·laborador permanent 294 287 264

Associat 739 766 796

Col·laborador temporal 14 3 3

Altres * 15 12 11

Total PDI 2.585 2.619 2.652

PAS 1.584 1.629 1.694

Plantilla total 4.169 4.248 4.346

Font: Uneix. 
* Altres inclou emèrits, visitants i altres categories. 
Nota: En aquest quadre no s’inclou el personal contractat amb càrrec a projectes de recerca i transferència 
de tecnologia. 
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L’any 2010 la UPC va comptar amb un total de dos-cents noranta-vuit PAS interins, cent 
vint-i-quatre dels quals van percebre triennis (vuitanta-sis van percebre un trienni; vint en 
van percebre dos; nou, tres; tres, quatre i sis en van percebre entre cinc i vuit). L’any 2010 
hi havia dotze PDI interins (quatre titulars d’universitat i vuit titulars d’escola universitària), 
cinc dels quals amb una antiguitat superior a set anys. Tots ells van ser contractats per 
motius d’urgència.  
 
L’article 48 de la LOU estableix que el PDI contractat, computat en equivalència a temps 
complet, no pot superar el 49% del total del PDI de la universitat. Del l’anàlisi realitzada per 
a l’exercici 2010 es desprèn que la UPC superava aquest límit. 
 
A finals del curs 2009-2010 hi havia un total de 1.033 professors associats, 684 dels quals 
ocupaven places previstes en el pressupost i la resta havien estat contractats per motius 
de reforç o de substitució. D’aquests últims, 175 estaven contractats des del 2008.  
 

Relació de llocs de treball i oferta pública d’ocupació
 
L’article 29 del Decret legislatiu 1/1997, regulador de la funció pública a Catalunya, apli-
cable a les universitats públiques, estableix el contingut de les relacions de llocs de tre-
ball, que han de contenir almenys la denominació i característiques essencials dels llocs, 
els requisits essencials per ocupar-los, el complement de destinació i, si escau, l’espe-
cífic, si són llocs de personal funcionari; el grup, la categoria professional i el règim jurídic 
aplicable per als llocs de caràcter laboral; la forma de provisió dels llocs, i els requisits 
que han de complir els funcionaris d’altres administracions per poder accedir als llocs. 
L’article 32 de la mateixa norma estableix que la creació, la modificació i la supressió de 
llocs de treball s’han de fer en tot cas mitjançant l’RLT i que per proveir un lloc de treball 
cal que consti en la relació corresponent, llevat que s’hagin de realitzar temporalment 
tasques urgents, mitjançant personal amb contractes laborals de durada determinada, per 
a la realització dels programes d’inversions a càrrec dels crèdits destinats a aquesta fi-
nalitat. 
 
L’article 30 del Decret legislatiu 1/1997 estableix que els llocs de treball han de ser ocu-
pats, amb caràcter general, per funcionaris públics. Com a excepció, poden ser ocupats 
per personal en règim laboral si es tracta de llocs de naturalesa no permanent o de ca-
ràcter periòdic i discontinu; si es tracta de desenvolupar activitats pròpies d’oficis; si es 
tracta de llocs de caràcter instrumental corresponents a les àrees de conservació i man-
teniment d’edificis, equips i instal·lacions, arts gràfiques, enquestes, protecció civil, comu-
nicació social, expressió artística, serveis socials o protecció de menors i no hi ha cap cos 
o escala amb les funcions adequades; si es tracta de desenvolupar activitats que reque-
reixin uns coneixements específics o tècnics especialitzats i no hi ha cap cos o escala amb 
la preparació pertinent per al desenvolupament adequat de les funcions pròpies del lloc, o 
si es tracta de llocs d’investigació. 
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L’article 75 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) estableix que els funcionaris s’a-
grupen en cossos, escales, especialitats o altres sistemes que incorporin competències, 
capacitats i coneixements comuns acreditats a través d’un procés selectiu. 
 
L’article 90 de la LUC inclou entre les funcions del Consell Social l’aprovació de l’RLT del 
PAS de la universitat, les seves modificacions i la despesa que comporten, i la deter-
minació dels llocs als quals correspon l’assignació d’un complement específic amb l’import 
de l’esmentat complement. 
 
L’RLT del PAS va ser aprovada pel Consell Social el 3 de juny del 2008 i va ser publicada 
en el DOGC. Les modificacions posteriors no han estat publicades. En el treball realitzat 
s’ha observat que algunes modificacions de l’RLT han estat aplicades abans de l’aprovació 
del Consell Social, fet que és contrari a la normativa. En l’RLT del PAS vigent en l’exercici 
2010 el complement específic s’expressa en forma de lletres, però sense que hi figuri una 
correspondència entre les lletres i l’import del complement específic. Com a conseqüència, 
en l’RLT no hi figura aquest complement. 
 
La UPC té una RLT catalogada i una RLT no catalogada. La primera inclou les places con-
siderades d’estructura i la segona ha de recollir les places corresponents al personal de 
suport a la recerca amb finançament específic. No obstant això, en el treball realitzat s’ha 
observat que existeixen llocs d’estructura no inclosos en l’RLT ni aprovats pel Consell 
Social.  
 
L’RLT del PAS vigent el 2010 inclou 1.539 llocs de treball, 890 dels quals són places de 
funcionaris, 628 de laborals i 21 de personal eventual. De l’anàlisi de les descripcions dels 
llocs de treball previstos per a personal laboral es desprèn que s’inclouen alguns llocs, 
com, per exemple, auxiliars de serveis, tècnics de suport en biblioteca, caps d’oficina, ad-
junts de direcció o tècnics de tecnologies de la informació que, en opinió de la Sindicatura, 
podrien ser ocupats per funcionaris, ja que no reuneixen les característiques d’excepcio-
nalitat previstes en la normativa. 
 
D’altra banda, de la comparació del fitxer de nòmina amb l’RLT s’ha observat que l’RLT in-
clou més de cent llocs de treball per a PAS funcionari dels grups A i B que no estan ocu-
pats i que la nòmina inclou més de 300 PAS funcionari per sobre dels previstos en l’RLT. 
 
Segons l’article 70 de la LOU cada universitat pública estableix anualment en l’estat de 
despeses del seu pressupost, l’RLT del professorat, on han de figurar, degudament classi-
ficades, totes les places de professorat incloent-hi el PDI contractat. El pressupost de des-
peses de la UPC dels exercicis fiscalitzats inclou aquesta informació. 
 
L’article 70 de l’EBEP estableix que les necessitats de recursos humans, amb assignació 
pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou 
ingrés, han de ser objecte de l’oferta pública d’ocupació o d’un altre instrument semblant 
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de la gestió de la provisió de les necessitats de personal. En cap dels tres exercicis fisca-
litzats la UPC no ha aprovat ni publicat cap oferta d’ocupació pública, sinó que ha seguit la 
pràctica de publicar directament les convocatòries dels processos selectius correspo-
nents.  
 

Conveni col·lectiu del PAS laboral 

El 18 de desembre del 2007 les universitats i els sindicats van signar el V Conveni col·lectiu 
del PAS laboral de les universitats públiques catalanes amb vigència des de l’1 de gener 
del 2004 fins al 31 de desembre del 2009. Durant l’exercici 2010 es va continuar aplicant 
aquest conveni en no haver-se’n signat un de nou. 
 
L’article 4 del Conveni col·lectiu estableix que l’increment general de les retribucions serà 
el que fixi la Llei de pressupostos de l’Estat, però en cas que l’increment de l’IPC estatal de 
l’any anterior resulti superior al fixat en la Llei de pressupostos, s’aplicarà automàticament 
la diferència en la nòmina del mes de març. Aquest mateix article estableix una paga única 
per a tot el personal de 300 € el 2008 i 325 € el 2010 i una paga consolidable de 460 € el 
2009. Aquest aspecte ha fet que l’increment de la massa salarial per als exercicis 2008 i 
2009 sigui superior al que estableixen les lleis de pressupostos. Pel que fa a l’exercici 
2010, el laude del Tribunal Laboral de Catalunya del 29 de juliol del 2010 estableix que, 
atès que la seva meritació correspon a l’any 2009, el pagament de 325 € del 2010 ha d’in-
terpretar-se de forma que les universitats, d’acord amb el marc legal vigent, poden efec-
tuar el seu pagament. 
 
L’article 54 del Conveni col·lectiu del PAS laboral estableix determinades indemnitzacions 
per invalidesa i defunció i estableix que per cobrir aquestes prestacions les universitats 
han de concertar una pòlissa de vida, accidents i invalidesa de tipus col·lectiu. La UPC no 
té subscrita cap pòlissa per cobrir els riscos esmentats.  
 

Conveni col·lectiu del PDI laboral 

Els dies 9 d’octubre i 27 de novembre del 2006 les universitats i els sindicats van signar el 
I Conveni col·lectiu per al PDI laboral de les universitats públiques catalanes per al període 
comprès entre el 10 d’octubre del 2006 i el 31 de desembre del 2009. Durant l’exercici 
2010 es va continuar aplicant aquest conveni en no haver-se’n signat un de nou. 
 

Autorització de les despeses de personal 

En compliment de l’article 163 de la LUC, les despeses de personal finançades amb càr-
rec al pressupost de la Generalitat han de ser autoritzades pel Govern de la Generalitat. 
D’acord amb les lleis de pressupostos de la Generalitat per als exercicis fiscalitzats, el de-
partament competent en matèria d’universitats ha d’elaborar amb caràcter previ a l’apro-
vació dels pressupostos de les universitats, la proposta de la despesa del PDI, de la del 
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PAS i de la previsió agregada de places i contractes de les universitats i l’ha d’elevar al 
Govern, amb l’informe previ del Departament d’Economia i Finances, perquè l’autoritzi. El 
Govern de la Generalitat va aprovar les despeses de personal de la UPC dels exercicis 
2008, 2009 i 2010 el 20 de gener del 2009, el 28 de juliol del 2009 i el 22 de desembre del 
2010,4 respectivament. 
 

Promoció del professorat 

En els exercicis fiscalitzats la Universitat ha dut a terme diverses convocatòries del Pro-
grama d’estabilització del PDI a temps complet amb contracte temporal. Aquestes convo-
catòries no han implicat cap increment de plantilla sinó canvis de categoria d’un total de 
seixanta-un investigadors Ramón y Cajal i professors lectors a titular d’universitat, agregat 
o catedràtic contractat. 
 
També ha fet diverses convocatòries per a la promoció de PDI permanent que han permès 
a quaranta-sis PDI amb categories de col·laborador, agregat, titular d’universitat catedràtic 
d’escola universitària o director d’investigació accedir a la categoria de titular d’universitat, 
catedràtic d’universitat o catedràtic contractat. Aquests canvis no han suposat increments 
de plantilla. 
 
El cost de les diverses convocatòries esmentades ha estat de 0,65 M€, despesa con-
solidable pels exercicis futurs. 
 
El Consell de Govern va aprovar el 17 de desembre del 2008 l’adaptació, avaluació i car-
rera horitzontal del professor associat a temps parcial, que determina quatre tipus retribu-
tius i estableix les condicions d’accés a cada un dels tipus d’acord amb criteris d’antiguitat 
i avaluació de la tasca realitzada. 
 
La disposició addicional setzena de la Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos 
de la Generalitat per al 2009, i la disposició addicional divuitena de la Llei 25/2009, del 23 
de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 2010, estableixen que el nombre de 
places del PDI i del PAS, en termes d’equivalència a temps complet, només pot créixer en 
relació amb el pressupost de l’any anterior en les universitats que no es trobin en situació 
de dèficit i que el nombre de places no pot créixer en cap cas si la despesa total del ca-
pítol 1 del pressupost de la universitat corresponent supera el 90% de l’aportació per a fun-
cionament de l’any 2009 del departament competent en matèria d’universitats. En el cas 
que la universitat obtingui ingressos addicionals, el departament competent pot autoritzar 
excepcions a aquestes limitacions. Els resultats del treball realitzat sobre la comparació de 
plantilles i personal de la UPC en els exercicis 2009 i 2010 no permeten concloure sobre el 
 

 
4. Vegeu l’informe 17/2011 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu al compliment de l’article 35 de 
la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2010. 
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compliment de les disposicions addicionals esmentades atès que, amb la informació dis-
ponible, no ha estat possible separar la part de despesa finançada amb ingressos addi-
cionals de la finançada per la Generalitat.  
 

Aplicació del Decret llei 3/2010 i del Reial decret llei 8/2010 

El Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en 
matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, afegeix diversos articles a la Llei de 
pressupostos per al 2010, d’acord amb els quals el conjunt de les retribucions del personal 
funcionari en actiu i de la resta de personal no laboral en servei actiu, exclosos els alts 
càrrecs, experimenten una reducció del 5% en termes anuals respecte de les vigents a 31 
de maig del 2010, llevat de la paga extra del juny, que s’aplicarà sencera; la massa salarial 
del personal laboral, excloent-ne el personal laboral amb contracte d’alta direcció, experi-
mentarà una reducció d’un 5% en relació amb les quanties de cadascun dels conceptes 
retributius que l’integren i que li correspongui percebre d’acord amb el conveni col·lectiu 
que li sigui aplicable, llevat de la paga extra del mes de juny que s’aplicarà sencera; les 
retribucions del personal d’alta direcció i personal directiu de les universitats es reduiran 
en percentatges variables entre el 8 i el 15% llevat de la paga extra del mes de juny, que 
s’aplicarà sencera. 
 
El Reial decret llei 8/2010, del 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per 
a la reducció del dèficit públic estableix reduccions semblants a les anteriors que, en el 
cas de les universitats, són aplicables als professors dels cossos docents universitaris (PDI 
funcionari). 
 
La UPC ha aplicat correctament les reduccions establertes en la normativa esmentada 
excepte pel que fa als complements que reben alguns professors per l’exercici de càrrecs 
de direcció en altres entitats de caràcter públic relacionades amb la docència o amb la 
recerca i a un complement personal transitori abonat a un PAS laboral. Així mateix ha apli-
cat un percentatge inferior al que corresponia al personal directiu amb retribucions supe-
riors a les de director general de la Generalitat.  

Pla de pensions 

El 15 de març del 2007 la Mesa General d’Universitats va signar l’acord d’adhesió al Pla de 
Pensions d’Ocupació de promoció conjunta dels treballadors de l’Administració de la 
Generalitat. Aquest Acord va ser ratificat pels òrgans de representació sindical de la UPC i 
aprovat pels òrgans de Govern de la Universitat, el Consell de Govern i el Consell Social. 
 
La Comissió de Control del Pla de Pensions va aprovar l’acord d’adhesió l’11 d’octubre del 
2007. Les aportacions dels exercicis 2008, 2009 i 2010 han estat de 0,92 M€, 0,80 M€ i 
0,49 M€, respectivament.  
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Plans de jubilació voluntària 

Pla de jubilació voluntària del PDI

El Consell de Govern en la sessió del 23 de juliol del 2007 va aprovar el Pla d’incentivació 
de la jubilació voluntària del PDI funcionari de la UPC. El 26 de maig del 2009 el Consell de 
Govern va acordar prorrogar la vigència del Pla fins al 31 de desembre del 2010. El Con-
sell Social el va aprovar el 24 de juliol del 2009. 
 
Es poden acollir al Pla els professors dels cossos docents d’entre 60 i 69 anys que com-
pleixin els requisits per sol·licitar la jubilació voluntària. El professorat que s’hi aculli per-
cebrà un incentiu econòmic perquè pugui arribar a mantenir el 100% de les retribucions 
brutes anuals excloses les corresponents a càrrecs acadèmics, activitats de l’article 83 de 
la LOU i altres no consolidables. L’incentiu es percebrà com a màxim durant cinc anys i, si 
s’escau, fins arribar a l’edat màxima legalment establerta per a la jubilació obligatòria. La 
percepció de l’incentiu és incompatible amb la contractació com a professor emèrit. La 
Universitat fa una resolució de reconeixement d’aquest incentiu econòmic. 
 
L’article 56 de la LOU estableix que el PDI funcionari es regeix per les bases de la LOU, 
per la legislació general de funcionaris que els sigui d’aplicació i pels estatuts de les 
universitats. La normativa general de funcionaris aplicable és la Llei 7/2007, del 12 d’abril, 
per la qual s’aprova l’EBEP; la Llei 30/1984, del 2 d’agost, de reforma de la funció pública i 
la normativa de desenvolupament corresponent. L’EBEP estableix la reserva de llei per a la 
creació de complements salarials, encara que es manté vigent la normativa anterior mentre 
no es dictin les lleis estatals o autonòmiques corresponents. Fins al moment no s’ha modi-
ficat mitjançant una norma amb rang de llei l’estructura retributiva dels funcionaris que 
existia amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’EBEP. En el moment de la jubilació, el PDI 
deixa d’estar vinculat a la UPC. En conseqüència, el complement retributiu per jubilació 
voluntària del PDI funcionari creat per la UPC no s’ajusta a dret. 
 
La disposició addicional vint-i-tresena de la LOU estableix que el Govern de l’Estat, les co-
munitats autònomes i les universitats han de promoure, en el marc de l’estudi que el 
Govern realitzi i enviï a les Corts Generals sobre l’accés a la jubilació anticipada de deter-
minats col·lectius, l’establiment d’acords que facilitin la reducció gradual d’activitat, a partir 
dels 60 anys, i la jubilació voluntària anticipada de les universitats. També estableix que 
l’Estatut del PDI previst en la disposició addicional sisena de la LOU ha de desenvolupar la 
jubilació voluntària. El desembre del 2012 l’Estatut del PDI encara no ha estat aprovat. 
 

Pla de jubilació parcial del PAS laboral 

El 17 de maig i el 20 de novembre del 2007 el Consell Social va aprovar el Pla de jubilació 
parcial del PAS laboral, que preveu la jubilació voluntària del PAS laboral que tingui al-
menys 60 anys i reuneixi els requisits establerts per la Seguretat Social per accedir a la 
pensió de jubilació. El personal que s’hi aculli tindrà una reducció de jornada i de retri-
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bucions fins al tant per cent mínim que determini la legislació vigent fins arribar als 65 anys, 
moment en el qual s’hauran d’acollir a la jubilació definitiva. Es preveu que la Universitat 
complementarà la pensió de jubilació en determinats casos fins a l’edat de 65 anys. El fet 
que la Universitat complementi les retribucions del PAS laboral acollit a la jubilació anti-
cipada amb contracte de relleu previst en l’article 53 del conveni col·lectiu i en l’Estatut 
dels treballadors no s’ajusta a dret perquè el conveni col·lectiu no preveu aquest com-
plement. 
 
En els exercicis 2008 a 2010 es van acollir al Pla quaranta-un treballadors, vint-i-cinc dels 
quals no s’havien jubilat definitivament a 31 de desembre del 2010. 
 

Pla de jubilació anticipada del PAS funcionari 

El 3 de juny del 2008 el Consell Social va aprovar la Proposta transitòria de prejubilacions 
del PAS funcionari. El 24 de febrer del 2009 el Consell Social en va aprovar la pròrroga fins 
que hi hagi una normativa que reguli plans de jubilació o de jubilacions incentivades per al 
personal funcionari als quals es poden acollir els funcionaris que hagin complert 60 anys. 
Se’n preveuen tres modalitats: 
 
• Jubilació incentivada amb una quantitat màxima de 50.000 € 
• Reducció de jornada del 42,9% amb reducció de retribucions del 30% 
• Reducció de jornada d’una hora diària sense cap reducció de retribucions 
 
Durant els exercicis del 2008 al 2010 es van acollir al Pla trenta-dos PAS funcionari. 
 
La normativa sobre jubilació del PAS funcionari està establerta amb caràcter general en la 
legislació de la Seguretat Social. La disposició addicional sisena de l’EBEP preveu que el 
Govern de l’Estat presentarà en el Congrés dels Diputats un estudi sobre els diferents rè-
gims d’accés a la jubilació dels funcionaris. Aquest estudi no ha estat presentat. L’esta-
bliment del pagament per jubilació anticipada no s’ajusta a cap dels conceptes retributius 
previstos per al personal funcionari en el Decret legislatiu 1/1997. Pel que fa a les moda-
litats de reducció de jornada amb reducció de retribucions no estan previstes en cap nor-
mativa. En conseqüència, el Pla de prejubilacions aprovat per la UPC no s’ajusta a dret.  
 

Procés de funcionarització 

El 17 de maig del 2007 el Consell de Govern de la UPC va aprovar l’assignació del perfil 
als llocs de treball definits com a funcionaris i ocupats per personal laboral. El 23 de juliol 
del 2009 el Consell de Govern va aprovar la proposta per a la integració de personal 
laboral a llocs de funcionari. Per resolució del 8 d’octubre del 2009 es va convocar el pro-
cés selectiu del personal laboral fix, torn d’integració, per a l’accés a llocs de funcionaris. 
Per resolució del 15 d’abril del 2010 es va fer públic el nomenament com a funcionaris de 
carrera de les cinquanta-quatre persones aprovades en el procés selectiu per a la inte-
gració del personal laboral fix. 
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La disposició transitòria segona de l’EBEP estableix que el personal laboral fix que a l’en-
trada en vigor de la norma (13 de maig del 2007) exercís funcions de personal funcionari o 
passés a exercir-les en virtut de proves de selecció o promoció convocades abans d’a-
quella data, les podia seguir exercint i podia participar en els processos selectius de pro-
moció interna convocats pel sistema de concurs oposició en els cossos i escales als quals 
figurin adscrits les funcions o els llocs que exerceixi, sempre que tingui la titulació neces-
sària i compleixi la resta de requisits exigits. 
 
De l’anàlisi de les bases de la convocatòria del procés de funcionarització es desprenen 
les observacions següents: 
 
• L’exigència de tenir la condició de personal laboral fix de la UPC i ocupar un lloc de 

funcionari s’ha de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i fins al 
dia de presa de possessió com a funcionari. Per tant, no només podien participar en el 
procés els que complien els requisits en la data d’entrada en vigor de l’EBEP (13 de 
maig del 2007) sinó també els que van passar a complir-los entre el 13 de maig del 
2007 i el 12 de novembre del 2009. 

 
• Per a les proves d’accés a l’escala administrativa (C) es preveu que, en cas de no tenir 

la titulació escaient, s’hi pugui participar si es té la titulació per accedir a l’escala d’auxi-
liars administratius (D) i una antiguitat de deu anys com a personal laboral fix a la UPC. 
Aquesta previsió d’aplicació d’analogia, que s’inclou en la disposició addicional 22.a de 
la Llei 30/1984, del 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, està 
prevista per a processos de promoció interna, però no per a processos de funciona-
rització i així ha estat declarat per la jurisprudència. 

 
• Es preveu un únic exercici d’oposició quan l’EBEP estableix que el procediment ha de 

ser el de concurs oposició. 
 

Retribució en cas de baixa 

Els convenis col·lectius del PAS laboral i del PDI laboral estableixen que al personal en 
situació d’incapacitat temporal se li ha d’abonar el 100% de les retribucions durant un ter-
mini màxim de divuit mesos.  
 
El personal funcionari (PAS i PDI) té dret a percebre la totalitat de les seves retribucions 
durant els tres primers mesos de baixa. A partir del quart mes se li han d’aplicar els per-
centatges de reducció establerts en el Reial decret legislatiu 1/1994, del 20 de juny, i en la 
seva normativa de desenvolupament.  
 
La UPC abona a tot el personal, tant funcionari com laboral, en situació d’incapacitat tem-
poral la totalitat de les seves retribucions durant divuit mesos i fins que l’òrgan competent 
resol l’expedient d’incapacitat permanent.  
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D’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, l’aplicació 
d’aquesta millora al personal funcionari no s’ajusta a dret. Tanmateix, existeix una nova 
doctrina emergent a partir de l’entrada en vigor de l’EBEP, no ratificada fins ara per la 
jurisprudència, segons la qual aquest complement podria ser considerat com un pla de 
previsió complementari dels previstos en l’EBEP. No obstant això, les darreres mesures 
aprovades pel Govern de l’Estat (Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol) modifiquen el 
marc normatiu de les retribucions en cas de baixa. 
 

Activitats de l’article 83 de la LOU 

L’article 83 de la LOU estableix que els grups de recerca reconeguts per la Universitat, els 
departaments i els instituts universitaris de recerca, i el seu professorat mitjançant aquests 
o els òrgans, centres, fundacions o estructures organitzatives equivalents de la Universitat 
dedicats a la canalització de les iniciatives de recerca del professorat i a la transferència 
dels resultats de la recerca, poden signar contractes amb persones, universitats o entitats 
públiques o privades per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, 
així com per al desenvolupament d’ensenyaments d’especialització o activitats específi-
ques de formació.  
 
El 9 de febrer del 2010 el Consell de Govern va aprovar el Manual de gestió laboral per a la 
recerca que regula els ajuts a l’estudi orientats a afavorir la formació en recerca dels estu-
diants, les diferents vinculacions del personal de recerca i del personal de suport a la re-
cerca i els encàrrecs de col·laboració del PAS i del PDI. Respecte d’aquests últims, el 
Manual estableix, entre d’altres, que els encàrrecs de col·laboració s’integren en la base 
de tributació per IRPF i en la base de cotització; quines són les incompatibilitats per a la 
percepció dels complements per encàrrecs de col·laboració; quin és el límit anual de l’im-
port abonat per aquest concepte, que serà del 150% de la retribució bruta anual corres-
ponent a la màxima categoria acadèmica en règim de dedicació a temps complet i amb 
tots els complements previstos en els decrets de professorat, excepte per al personal a 
temps parcial i personal investigador en formació, que tindrà un límit del 50% de les retri-
bucions; i que els encàrrecs de col·laboració no es poden formalitzar amb efectes retroac-
tius. El Manual no estableix cap barem de retribució horària dels encàrrecs de col·la-
boració. El límit del 150% en el cas del PAS contradiu l’article 5 de la Llei 21/1987, d’incom-
patibilitats del personal al servei de la Generalitat, aplicable a les universitats públiques.  
 
La participació del PAS en encàrrecs de col·laboració s’ha de fer fora de la jornada de 
treball ordinària; la dedicació ha de quedar recollida en el sistema de control de presència 
de forma diferenciada, i la percepció d’encàrrecs de col·laboració per import superior a 
9.000 € anuals està subjecta a autorització de compatibilitat.  
 
S’han comprovat les retribucions per encàrrecs de col·laboració en activitats del CTT de 
set PAS. En tres casos no existeix control horari i en quatre casos no es recull de forma di-
ferenciada en el sistema de control horari la dedicació als encàrrecs de col·laboració, si bé 
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s’ha pogut comprovar que la dedicació total en còmput anual és superior a l’ordinària. El 
preu per hora resultant per a aquests quatre perceptors varia entre 44,33 € i 331,16 €. En 
tres casos les tasques de l’encàrrec de col·laboració coincideixen amb les pròpies del lloc 
de treball ocupat.  
 
No s’ha rebut documentació acreditativa del pagament realitzat a un PAS per activitats en 
una entitat de recerca vinculada.  
 
Una part significativa dels encàrrecs de col·laboració del PDI i del PAS corresponen a 
activitats realitzades per l’FPC. En els exercicis fiscalitzats ni en la Universitat ni en l’FPC5 
no existia cap normativa sobre les retribucions per col·laboracions en els cursos impartits. 
La Universitat rep mensualment una relació del personal de la UPC que ha prestat serveis 
a la Fundació amb indicació dels imports que s’han d’abonar per tal que siguin inclosos en 
la seva nòmina. L’FPC transfereix a la Universitat els fons corresponents. En la revisió rea-
litzada s’ha observat que la documentació suport en molts casos no està signada per qui 
dirigeix l’activitat i pel director d’Economia i Organització de l’FPC; que en molts casos el 
perceptor coincideix amb qui autoritza el pagament, i que les descripcions de les tasques 
són poc concretes i que indiquen tasques que es corresponen amb l’objecte de l’FPC, com 
per exemple, màsters i cursos d’especialització o simplement màsters, sense especificar 
les hores de dedicació o de docència.  

S’han revisat les autoritzacions de compatibilitat de dotze PAS seleccionats entre els vint-i-
vuit que han rebut una retribució per encàrrecs de col·laboració superior a 9.000 €. En cinc 
casos no hi ha autorització de compatibilitat.  
 
En dos PAS la retribució per encàrrecs de col·laboració ha superat el límit màxim derivat 
de l’article 5 de la Llei 21/1987. 
 
En vint-i-nou casos de PDI a temps parcial es va superar el límit del 50% de les retri-
bucions anuals ordinàries establert en la normativa pròpia.  
 

Convenis amb institucions de recerca 

El 15 de maig del 2008 el Consell de Govern va aprovar el Marc de col·laboració entre la 
UPC i institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de la Corona UPC (vegeu 
l’apartat 3.9). En relació amb l’adscripció del PDI a aquestes institucions, els aspectes més 
destacables són els següents: 
 
• Sol·licitud de la institució a la UPC conjuntament amb l’investigador interessat. 

 

 
5. Vegeu l’informe 22/2011 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu a la Fundació Politècnica de 
Catalunya, exercici finalitzat el 31 d’agost del 2009. 
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• L’adscripció fa referència a l’activitat de recerca, també a l’activitat de docència sempre 
i quan la institució porti a terme activitats de formació reconeguda per la UPC o en nom 
de la UPC.  

• El Conveni regulador ha d’incloure temporalitat, contraprestacions econòmiques gene-
rals, propietat intel·lectual i la seva gestió, visualització i comptabilitat dels resultats, 
gestió dels projectes, contraprestacions econòmiques per aspectes específics (reduc-
cions docents, complements salarials, etc.). 

• Un PDI de la UPC no pot fer cap activitat de recerca sistemàtica, demanar projectes, 
signar treballs d’investigació, informes, patents o qualsevol altre document des d’una 
institució de recerca si prèviament la UPC no ha autoritzat la seva adscripció. 

• La reducció docent, en principi, ha de ser com a màxim del 90%. 

• El complement que es fixi per les tasques a la institució de recerca anirà a càrrec 
d’aquesta.  

• La utilització dels serveis de suport a la recerca propietat de la UPC s’ha de fer d’acord 
amb la tarifa per a usuaris interns. 

• La institució de recerca ha d’aportar un 20% de la part de sou destinat a recerca (in-
cloent-hi tot tipus de complements) del personal de la UPC que hi estigui adscrit.  

 
Per tant, el Marc de col·laboració preveu que el PDI pugui realitzar la totalitat de la seva 
activitat de recerca a una entitat externa, però la UPC només veurà compensada una part 
del cost salarial de la recerca (un 20%). Pel que fa a les reduccions de docència, el fet que 
puguin arribar fins a un 90% fa que, en realitat, un professor amb adscripció a una entitat 
de recerca i amb reducció de docència del 90%, només dediqui a la UPC un 4% de la 
seva activitat (d’acord amb el Reial decret 898/1985, sobre dedicació docent i jornada 
laboral del PDI, un 40% de la dedicació és a docència i un 60% a recerca). D’altra banda, 
si bé la institució de recerca es fa càrrec del cost que signifiqui la contractació, si escau, 
d’un altre professor per cobrir la reducció de docència del professor adscrit a la institució 
de recerca, cal tenir en compte que el cost del professor substitut és sensiblement inferior 
al del professor que deixa d’impartir la docència. En cas que la UPC no contracti un altre 
professor perquè els recursos disponibles li permetin cobrir la reducció de docència, lla-
vors no percebrà cap compensació de la institució de recerca per aquest concepte. 
 
Per últim, cal assenyalar que el Marc de col·laboració en cap moment té en compte les 
previsions de la Llei 53/1984, d’incompatibilitats, l’article 4 de la qual estableix que als 
catedràtics d’universitat, als professors titulars d’universitat i als catedràtics d’escola uni-
versitària se’ls pot autoritzar la compatibilitat per a ocupar un segon lloc de caràcter exclu-
sivament investigador en centres públics de recerca, dins l’àrea d’especialitat del seu de-
partament i sempre que els dos llocs estiguin reglamentàriament autoritzats com de pres-
tació a temps parcial. En el treball realitzat s’han detectat dotze PDI a temps complet que 
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ocupaven càrrecs de direcció en altres entitats de caràcter públic. En dos casos els càr-
recs de direcció s’exerceixen en entitats de la Corona UPC que no són centres de recerca.  
 
La Llei 14/2011, de l’11 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, preveu diferents 
formes de mobilitat del personal investigador, entre les quals hi ha l’adscripció, la 
concessió d’excedències, l’atorgament de compatibilitats i l’autorització per prestar serveis 
en societats mercantils depenent del tipus d’entitats i de la tasca a desenvolupar.  
 
Els convenis signats amb la Fundació Privada Institut de Biotecnologia de Catalunya, la 
Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques i la Fundació Centre Tecnològic de 
Manresa s’ajusten al Marc aprovat pel Consell de Govern. El conveni amb la Fundació Ins-
titut de Biotecnologia de Catalunya també preveu que aquest centre pugui proposar per 
ocupar-hi càrrecs directius personal de la UPC que percebrà un complement retributiu que 
anirà a càrrec de la Fundació. El conveni amb la Fundació Privada Institut de Ciències 
Fotòniques també preveu l’assignació de complements retributius per direcció o lideratge 
de grups de recerca que aniran a càrrec seu. En el treball realitzat s’ha comprovat que 
aquestes entitats han abonat a la UPC el cost dels complements salarials abonats al PDI 
de la UPC.  
 
Amb data 14 de juliol del 2006 la UPC i el BSC van signar un conveni marc de desenvolu-
pament del conveni de col·laboració per a la creació del BSC de l’1 d’abril del 2005, en el 
qual s’estableix que la UPC pot autoritzar el seu personal (tant professors com personal 
tècnic corresponent a la plantilla estatutària i laboral) a desenvolupar en el BSC treballs de 
recerca i col·laboració de caràcter tècnic, però mantenint-se en l’àmbit organitzatiu de la 
Universitat amb una dedicació que pot ser tant a temps parcial com a temps complet. El 
conveni estableix que els treballs o col·laboracions que realitzi el personal de la Universitat 
a l’empara del conveni tindran reconeguda de forma automàtica la compatibilitat. El per-
sonal que estigui autoritzat a col·laborar amb el BSC rebrà una compensació econòmica 
individual que la UPC incorporarà a la seva nòmina i que serà compensada pel BSC. El 
BSC també compensarà la UPC per les eventuals reduccions en les obligacions acadè-
miques del PDI de la UPC autoritzat a col·laborar amb el BSC. En els exercicis 2008, 2009 i 
2010 la UPC va realitzar pagaments a dotze, dotze i onze PDI, respectivament, per un total 
de 0,21 M€ el 2008, de 0,47 M€ el 2009 i de 0,31 M€ el 2010 que van ser finançats pel BSC. 
 

Integració de personal del CEIB i del CETI 

Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) 

El 31 de juliol de 1997 la Generalitat, la Diputació de Barcelona i la UPC van signar un pro-
tocol per impulsar la creació d’un consorci –el CEIB– constituït el 1998 amb l’objectiu, entre 
d’altres, d’integrar l’ESAB i l’EUETIB en el sistema públic universitari.  
 
El 21 de desembre del 2001, i dins del procés d’integració, es va signar el Marc per a la 
integració del personal de l’ESAB a la UPC. 
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El Consell de Govern de la UPC en la sessió de 15 de febrer del 2007 va aprovar l’Acord 
d’integració del professorat de l’ESAB a la UPC. En l’Acord s’estableix que la integració de 
l’Escola al sistema públic universitari, sempre que es compleixin els requisits legals vi-
gents, s’ha de fer per contractació directa i garanteix el manteniment de les retribucions 
que el personal integrat tenia al CEIB. Per si la retribució resultant a la UPC resultés inferior 
a la del CEIB, s’estableixen uns complements personals per la diferència. La integració del 
PDI i del PAS de l’ESAB es va fer efectiva en els exercicis 2007 i 2008. Els complements 
personals, l’import dels quals en l’exercici 2010 ha estat de 0,20 M€, han experimentat els 
mateixos increments que la resta de conceptes salarials. En opinió de la Sindicatura, 
aquests complements no tenen caràcter permanent no absorbible atesa la seva finalitat i, 
per tant, la seva creació tenia caràcter transitori i estava subjecta a la corresponent com-
pensació i absorció en relació amb els augments que es portessin a terme en les retri-
bucions que per les mateixes categories cobraven la resta de professors i PAS de la UPC, 
fins a assolir la igualtat en les retribucions establertes en els convenis col·lectius del PDI 
laboral i del PAS laboral.  
 
El Consell de Govern del CEIB en la sessió del 23 de juliol del 2010 va acordar iniciar 
formalment els tràmits que havien de concloure amb la integració de l’EUETIB en la UPC el 
gener del 2012. Al llarg del 2011 es van fer algunes actuacions en aquesta línia però, en no 
poder-se concretar els aspectes corresponents als termes econòmics de la integració, es 
van suspendre les reunions previstes fins que s’assolís un acord marc sobre el finança-
ment de la integració del personal. A 31 de desembre del 2012 l’EUETIB continuava com a 
centre adscrit a la UPC. 
 
Una part del professorat que presta serveis en l’EUETIB és PDI de la UPC (forma part de la 
seva plantilla i és retribuït a càrrec del pressupost de la UPC). La UPC factura mensual-
ment al CEIB el cost d’aquest personal. En l’exercici 2010 l’import facturat va ser de 
5,59 M€. De l’anàlisi realitzada es desprèn que el professorat de la UPC que imparteix do-
cència en l’EUETIB hauria de formar part de la plantilla del CEIB i hauria de ser aquest 
Consorci qui hauria d’abonar les retribucions a aquest professorat. 

Consorci Escola Tècnica d’Igualada (CETI) 

El Govern de la Generalitat va aprovar en la sessió del 15 de maig del 2001 la constitució 
del CETI, integrat per la Generalitat, l’Ajuntament d’Igualada i la UPC, amb la finalitat, entre 
d’altres, d’assumir la titularitat i gestió de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Indus-
trial d’Igualada i les titulacions de l’antiga Escola Superior d’Adoberia. 
 
Els Estatuts del CETI preveuen que la plantilla de personal acadèmic del Consorci estarà 
constituïda, entre d’altres, pel professorat de la UPC que sigui adscrit a les places vacants 
de la plantilla de professorat del Consorci per qualsevol dels mitjans establerts en la legis-
lació vigent, respectant els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 
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El Consell de Govern de la UPC en la sessió del 24 de juliol del 2008 va aprovar el Conveni 
entre la UPC i el CETI per a la contractació de professorat. El Conveni estableix que el 
CETI ha de comunicar a la UPC, amb caràcter anual, i d’acord amb el calendari que esta-
bleixi la Universitat, el nombre de places a convocar. La UPC integrarà les places sol·lici-
tades a la seva oferta pública d’ocupació i es farà la provisió d’acord amb el procediment 
que escaigui. Les persones que superin el procediment de provisió corresponent seran 
considerades a tots els efectes personal de la UPC. El CETI ha de compensar la UPC per 
la totalitat del cost del professorat adscrit. En l’exercici 2010 la UPC va facturar al CETI 
0,79 M€. Donat que en cap dels exercicis fiscalitzats la UPC no ha fet una oferta pública 
d’ocupació, la Sindicatura no es pot pronunciar sobre si la selecció del professorat de la 
UPC que presta serveis al CETI s’ha fet d’acord amb el conveni sobre contractació de 
personal. 
 

Expedients i conceptes salarials 

De l’anàlisi realitzada dels expedients, conceptes salarials i retribucions corresponents als 
exercicis fiscalitzats es desprenen les observacions que es presenten a continuació. En 
total s’han analitzat dos-cents cinquanta perceptors (cent trenta-quatre PAS i cent setze 
PDI). També s’ha fet un seguiment de les observacions incloses en l’informe 7/2010, referit 
als exercicis 2006 i 2007. A continuació es presenten els resultats del treball realitzat. 
 

PAS 

Pel que fa al PAS, es desprenen les observacions següents: 
 
• La UPC abona els triennis al PAS laboral d’acord amb l’últim grup de titulació i no d’a-

cord amb el grup de titulació al qual pertanyia el treballador en el moment en què es va 
meritar el trienni, segons la interpretació donada per la Universitat a l’Acord de la Co-
missió Paritària del 18 de febrer de 1992 que estableix que, en cas de canvi de grup, 
l’import del trienni serà el corresponent al nou grup adquirit. No obstant això, aquest 
Acord no fa referència a la totalitat dels triennis sinó únicament al trienni que es meriti 
amb posterioritat a un canvi de grup. Atès que d’acord amb el conveni laboral vigent 
l’import dels triennis és igual per als grups 2, 3, 4 i 5, únicament es genera una dife-
rència de retribució per al personal del grup 1 que hagi perfet algun trienni en els altres 
grups. La jurisprudència del Tribunal Suprem ha establert que la normativa legal imposa 
que els triennis han de meritar-se en la quantia corresponent al grup en el qual s’hagin 
perfet.  
 

• L’any 2006 es van transformar els contractes d’alta direcció del gerent i de l’equip de 
Gerència en contractes laborals ordinaris. L’any 2008, per tal d’adaptar l’estructura retri-
butiva d’aquests contractes a la del conveni col·lectiu, es va crear el complement de 
direcció per recollir la diferència retributiva entre les retribucions segons conveni i se-
gons contracte. D’acord amb les modificacions dels contractes esmentats, el canvi 
d’estructura no havia de suposar cap modificació de l’import de les retribucions anuals 
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que percebien els treballadors afectats. En el moment de la modificació contractual es 
van reconèixer els serveis prestats a la Universitat i a altres administracions públiques, 
el que va significar que els afectats passessin a percebre una retribució per triennis que 
abans no percebien. Com a resultat de les modificacions introduïdes es van produir in-
crements de les retribucions totals entre el 8,53% i el 10,74%. En opinió de la Sin-
dicatura, l’import dels triennis s’hauria d’haver tingut en compte en el moment de deter-
minar el complement de direcció per tal que, efectivament, no hi hagués hagut cap mo-
dificació de les retribucions que els afectats percebien com a personal d’alta direcció. A 
més, ni la normativa vigent ni el conveni col·lectiu vigents l’any 2008 no recollien cap 
previsió referida al reconeixement al PAS laboral dels triennis o de l’antiguitat adquirida 
amb anterioritat. 
 

• La UPC abona al personal eventual els triennis de forma anàloga a la resta de personal 
funcionari i laboral. No obstant això, d’acord amb la normativa aplicable, el personal 
eventual que tenia una plaça de funcionari i que passa a la situació de serveis especials 
pot cobrar els triennis que tenia acreditats com a funcionari fins que passa a eventual. A 
partir d’aleshores els meritarà però no els cobrarà fins que no torni a ocupar la plaça de 
funcionari. El personal eventual que no tenia plaça de funcionari no pot cobrar triennis. 

 
• La UPC té implantat un sistema d’ajuts al menjar que consisteix en un abonament anual 

integrat en la nòmina d’una quantitat fixa independent de les tardes treballades. Aquest 
sistema no s’ajusta a la normativa vigent. En les proves realitzades s’ha observat que a 
un PAS laboral que es va jubilar el setembre del 2010 se li va abonar aquest comple-
ment per l’import corresponent a l’any sencer i que un PAS funcionari que va estar de 
baixa per maternitat durant quatre mesos i amb jornada reduïda durant quatre mesos 
més també va percebre l’import corresponent al 100% d’aquest complement.  

 
• Per a quatre perceptors de retribució per objectius no han quedat acreditats ni l’esta-

bliment previ ni l’avaluació dels objectius.  
 
Els aspectes esmentats en els cinc paràgrafs anteriors podrien ser indici de la possible 
existència de responsabilitat comptable. No obstant això, cal assenyalar que l’únic òrgan 
amb competència per pronunciar-se sobre la possible existència de responsabilitat comp-
table és el Tribunal de Comptes mitjançant la tramitació dels procediments previstos en la 
Llei 2/1982, del Tribunal de Comptes, i en la Llei 7/1988, de funcionament del Tribunal de 
Comptes. 
 
Altres aspectes observats han estat els següents: 
 
• Gratificacions extraordinàries: en els exercicis fiscalitzats han percebut gratificacions 

extraordinàries tres-cents quaranta-quatre PAS el 2008, tres-cents quaranta el 2009 i 
dos-cents quaranta-sis el 2010 per un import total de 0,52 M€, 0,58 M€ i 0,36 M€, res-
pectivament. El Decret legislatiu 1/1997 inclou entre els conceptes retributius dels fun-
cionaris les gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal 
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de treball, que en cap cas no poden ser fixes en la quantia ni periòdiques en el dret a 
percebre-les. Pel que fa al personal laboral, el conveni col·lectiu vigent per als exercicis 
fiscalitzats diu que “les retribucions del personal laboral de les universitats públiques 
catalanes estaran constituïdes per un salari base i pels complements que s’especifiquen 
en aquest conveni”. L’article 26 del conveni del PAS laboral estableix que el treballador 
que desenvolupi funcions corresponents a un lloc de categoria superior tindrà dret a la 
diferència retributiva corresponent, que el Comitè d’empresa i la Gerència vetllaran per-
què en cap cas no se superin els períodes de sis mesos durant un any o de vuit mesos 
durant dos anys i que un cop transcorreguts aquests terminis la Universitat haurà de 
proveir la plaça mitjançant els procediments establerts. 
 
En el treball realitzat s’ha observat que la UPC ha abonat gratificacions extraordinàries 
de caràcter periòdic durant més de sis mesos a funcionaris i a personal laboral per l’as-
sumpció de tasques de major complexitat, disponibilitat horària o realització de tasques 
extraordinàries. Així, vuit PAS funcionari reben des del 2008 una gratificació periòdica 
per serveis extraordinaris ateses les circumstàncies especials de disponibilitat horària 
de la unitat a què pertanyen; s’han abonat gratificacions a quatre PAS funcionari per 
serveis addicionals a les tasques del seu lloc de treball; l’any 2008 es van abonar tres 
gratificacions per serveis extraordinaris a personal directiu sense que en les resolucions 
d’atorgament s’especifiqui quins han estat els serveis extraordinaris prestats; un even-
tual ha rebut una gratificació per tasques de suport en els tres exercicis fiscalitzats. En 
tots els casos assenyalats no hi ha evidència que els serveis s’hagin prestat fora de 
l’horari de treball. El preu de l’hora extraordinària no està establert ni a les taules sa-
larials ni als acords amb la Junta de PAS funcionari. 
 

• Encàrrec de funcions: en els exercicis fiscalitzats han rebut un complement per aquest 
concepte quinze PAS el 2008, vint-i-cinc el 2009 i cinquanta-cinc el 2010 per un import 
total de 49.743 €, 66.989 € i 103.982 €, respectivament. L’encàrrec de funcions està pre-
vist en la normativa com un sistema de provisió urgent i amb caràcter temporal per a 
càrrecs de comandament vacants. En el cas dels funcionaris s’estableix un termini 
màxim de sis mesos per fer la convocatòria de provisió. El conveni del PAS laboral 
estableix que en els encàrrecs de funcions no es poden superar els sis mesos durant un 
any o vuit mesos durant dos anys i que un cop transcorreguts aquests terminis s’haurà 
de proveir la plaça en la forma prevista per l’RLT. Dels sis casos analitzats, en tres no es 
tracta d’un encàrrec de funcions sinó d’un complement per la realització de tasques 
noves no incloses en la plaça ocupada; en un cas no s’ha rebut la documentació suport 
del complement abonat i en els dos casos restants s’han superat els límits temporals per 
l’encàrrec de funcions.  
 

• La UPC abona al PAS funcionari les indemnitzacions per jubilació, invalidesa i defunció 
establertes per al PAS laboral en el conveni col·lectiu, en compliment de l’acord de 17 
de març de 1989 entre la Junta de PAS funcionari i la Gerència, que preveu l’equi-
paració de les condicions socials del PAS funcionari a les del PAS laboral. El Consell de 
Govern en la sessió del 17 de desembre del 2010 va acordar que es mantindrien les 
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quantitats acordades per aquest concepte per a l’any 2010 i que l’abonament es faria 
amb càrrec al Pla d’acció social de la UPC habilitat a aquest efecte. No obstant això, el 
Pla d’acció social de la UPC, aprovat pel Consell de Govern el 23 de juliol del 2009, 
inclou com a ajut la indemnització per defunció, però no la corresponent a invalidesa i 
jubilació. El 2010 dos PAS funcionari van rebre indemnitzacions per invalidesa i gratifi-
cació per jubilació no compreses en les bases reguladores del Pla d’acció social.  

 
• Les resolucions de nomenament del personal eventual no estableixen el nivell retributiu 

del lloc que aquest personal ocupa. La UPC no ha publicat els nomenaments de per-
sonal eventual en el DOGC. Aquests aspectes incompleixen el Decret 2/2005, de règim 
jurídic del personal eventual de la Generalitat, aplicable a les universitats públiques. 

 
• Quaranta-vuit PAS funcionari del grup C1, tres PAS funcionari del grup C2 i dos PAS 

funcionari del grup A2 ocupen llocs de treball de grups superiors i perceben el sou cor-
responent al seu grup i els complements de la plaça que ocupen. 

 
• Un PAS funcionari percep un complement específic superior en dos nivells al que cor-

respon a la plaça ocupada. 
 
• Un PAS laboral ha percebut en els tres exercicis fiscalitzats un complement de direcció 

que no té l’origen en la transformació d’un contracte d’alta direcció (es va atorgar per 
exercir un càrrec en una entitat vinculada), no consta en l’RLT i no ha estat aprovat pel 
Consell Social. No consta que la UPC hagi facturat a l’altra entitat l’import del com-
plement. 

 
• Un PAS laboral ocupa un lloc de treball previst per a PAS funcionari i percep una re-

tribució superior a la del lloc que ocupa. La diferència prové del fet que quan ocupava 
un altre lloc de treball es va crear un complement d’equiparació retributiva que se li va 
continuar abonant quan va canviar de lloc de treball. 

 
• La UPC aplica al personal auxiliar administratiu de nova incorporació el nivell de desti-

nació 14 durant el primer any des de la incorporació, transcorregut el qual passa a apli-
car el nivell 16. Aquesta pràctica és contrària al que estableix l’article 103 del Decret 
legislatiu 1/1997, que lliga de forma directa la percepció del complement de destinació 
al lloc de treball que s’ocupa. En el mateix sentit, l’article 24.3 de la Llei 25/2009, de 
pressupostos de la Generalitat per al 2010, estableix que els funcionaris interins in-
closos en l’àmbit d’aplicació del Decret legislatiu 1/1997 percebran el 100% de les 
retribucions complementàries que corresponguin al lloc de treball que ocupin, excloent-
ne els complements vinculats a la condició de funcionaris de carrera. Per tant, els fun-
cionaris interins han de percebre les retribucions que corresponen d’acord amb l’RLT. 

 
• L’article 27 de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2009 estableix que en 

l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i de totes les seves entitats dependents, les 
retribucions per a l’exercici 2009 dels alts càrrecs i personal assimilat, del personal 
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laboral d’alta direcció i assimilat o de qualsevol classe de personal que, d’acord amb la 
normativa vigent, ocupi càrrecs directius o assimilats per mitjà de nomenament del go-
vern o càrrecs directius que són susceptibles de contractes laborals d’alta direcció, no 
experimentaran cap increment respecte de les fixades per a l’exercici 2008, tret la retri-
bució per antiguitat que, d’acord amb la normativa vigent, els pugui correspondre per la 
seva condició prèvia de personal funcionari. En el cas del personal laboral, esdevenen 
inaplicables les clàusules contractuals o les condicions regulades pels convenis col·lec-
tius que els siguin d’aplicació i que contradiguin el que disposa el present article. Així 
mateix, estableix que per a l’exercici 2009, la quantia màxima individual de la retribució 
variable en funció d’objectius del personal directiu no pot ser superior a la vigent per a 
l’exercici 2008. Aquestes mateixes limitacions s’inclouen en la Llei de pressupostos de 
la Generalitat per al 2010 pel que fa al període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny 
del 2010. 
 
En opinió de la Sindicatura i d’acord amb l’article esmentat, en l’àmbit de les universitats 
públiques les retribucions del personal laboral d’alta direcció i assimilat i del personal 
que percebi retribucions iguals o superiors a la dels secretaris i directors generals de la 
Generalitat no podien experimentar cap increment en l’exercici 2009 ni en el període 
comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny del 2010. A sis perceptors amb retribucions 
superiors a les de director general se’ls van aplicar increments retributius en l’exercici 
2009, el que fa que les retribucions dels exercicis 2009 i 2010 siguin superiors a les que 
correspondrien. 

• Determinat PAS funcionari (catorze perceptors el 2008, quinze el 2009 i vint-i-cinc el 
2010) ha percebut un complement per objectius. En el cas dels funcionaris, el com-
plement per objectius quedaria inclòs en el complement de productivitat previst entre 
els conceptes retributius en el Decret legislatiu 1/1997, encara que d’acord amb la nor-
mativa, el dret potencial a percebre el complement de productivitat l’ha de tenir reco-
negut tot el personal funcionari i no només uns quants, s’ha d’establir en el pressupost i 
s’ha de donar publicitat a les quantitats rebudes per cada funcionari. Per tant, el paga-
ment per objectius al PAS funcionari de la UPC no s’ajusta a la normativa aplicable. 

 
• Un treballador eventual ha percebut retribució per objectius en els tres exercicis fisca-

litzats sense que en el seu nomenament s’estableixi cap retribució per objectius. 
 
• L’any 2008 la UPC i el Comissionat per a Universitats i Recerca van subscriure un 

conveni de col·laboració perquè la UPC assessori el Comissionat. El conveni estableix 
que cal un suport de quaranta hores setmanals i que s’ha de designar la persona 
responsable. Per als exercicis 2009 i 2010 es van subscriure sengles contractes admi-
nistratius per als serveis de suport i assessorament en la planificació, execució i des-
plegament del programa Enginycat. La persona designada va ser la mateixa en els tres 
anys. Els imports del conveni/contractes es corresponen amb la retribució anual de la 
persona designada la qual no ocupa cap lloc de l’RLT a la UPC. En opinió de la Sindi-
catura, aquests conveni/contractes s’han utilitzat per substituir una comissió de serveis. 
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• El 2 de gener del 2009 i amb efectes 1 de setembre del 2008 es va formalitzar una 
addenda al contracte laboral d’un càrrec directiu la qual va significar un increment 
salarial d’un 9,85% sense que hi hagi cap modificació del lloc de treball. 

 
• El setembre del 2010 es van fer nomenaments de personal eventual perquè ocupés els 

mateixos llocs que havien estat ocupats per personal directiu que fins aleshores tenia 
una vinculació laboral. El complement específic de la retribució com a personal eventual 
inclou en tots els casos una part fixa i una part variable establerta com un percentatge 
de la retribució total anual que s’abonarà de forma proporcional al compliment dels 
objectius establerts. El complement específic, d’acord amb el Decret legislatiu 1/1997, 
està destinat a retribuir les condicions particulars d’alguns llocs de treball en atenció a 
l’especial dificultat tècnica, al grau de dedicació, a la responsabilitat, a la incompa-
tibilitat, a la perillositat i a la penositat i ha de figurar en l’RLT. El compliment d’objectius 
no està relacionat amb el lloc de treball sinó amb la forma amb què la persona que l’o-
cupa ha complert les tasques assignades, i es correspondria amb el complement de 
productivitat. D’acord amb la normativa vigent, el complement específic no pot tenir una 
part variable lligada al compliment d’objectius, sinó que aquesta retribució quedaria 
inclosa en el complement de productivitat.  

 
• Les resolucions de nomenament de dos PAS eventuals inclouen una clàusula per la qual 

es garanteix que la diferència entre la retribució com eventual i la que correspongui al 
lloc que passin a ocupar en el moment del cessament serà compensada totalment o 
parcialment. Aquesta clàusula no s’ajusta a la normativa sobre cessament del personal 
eventual establerta en el Decret 2/2005, sobre el règim jurídic del personal eventual al 
servei de la Generalitat, aplicable a les universitats públiques. 

 
• A un PAS laboral, que es va jubilar parcialment l’any 2008 i forçosament el 2010, se li va 

abonar un import en concepte de premi de jubilació superior en 4.291 € al que corres-
ponia d’acord amb el Conveni col·lectiu. El febrer del 2013 la Universitat ha requerit al 
treballador el retorn d’aquest import. 

 
• D’acord amb els Estatuts de la UPC, la competència per al nomenament de personal 

eventual correspon al rector. El 13 de desembre del 2006 aquesta competència va ser 
delegada al gerent. En sis casos el nomenament de personal eventual l’ha fet el vice-
gerent de Desenvolupament Organitzatiu Personal. 

 

PDI 

Respecte al PDI, es desprenen les observacions següents: 
 
• La UPC abona als càrrecs acadèmics un complement per l’exercici del càrrec, addi-

cional al que estableix el Reial decret 1086/1989, regulador de les retribucions del per-
sonal docent de les universitats. Aquest Reial decret estableix que el personal docent 
de les universitats només pot ser retribuït pels conceptes que s’hi regulen. Les quanties 
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dels complements per càrrecs acadèmics s’estableixen anualment per resolució del 
Ministeri d’Economia i Hisenda. Per tant, la creació per part de la UPC de l’esmentat 
complement no s’ajusta a dret. L’import abonat per aquest segon complement a per-
sones que també van rebre el complement establert pel Reial decret 1086/1989, va ser 
de 406.187 € el 2008, de 402.757 € el 2009 i de 379.312 € el 2010. 

 
• L’acord del Consell Social del 13 d’octubre del 2007 autoritza el rector a formalitzar els 

encàrrecs que consideri adients amb una compensació econòmica de fins a 1.000 € 
mensuals en concepte de càrrec acadèmic. Vuit PDI el 2008, deu el 2009 i cinc el 2010 
van rebre una retribució superior al màxim indicat.  

 
Els aspectes esmentats en els dos paràgrafs anteriors podrien ser indici de la possible 
existència de responsabilitat comptable. No obstant això, cal assenyalar que l’únic òrgan 
amb competència per pronunciar-se sobre la possible existència de responsabilitat comp-
table és el Tribunal de Comptes mitjançant la tramitació dels procediments previstos en la 
Llei 2/1982, del Tribunal de Comptes, i en la Llei 7/1988, de funcionament del Tribunal de 
Comptes. 
 
Altres aspectes observats han estat els següents: 
 
• L’aplicació de l’Acord de la Mesa General de les universitats públiques catalanes del 22 

de desembre del 2005 fa que els increments retributius de l’exercici 2008 del PDI fun-
cionari siguin superiors als establerts en la Llei de pressupostos generals de l’Estat del 
2008. 

• La Sindicatura no pot concloure sobre les gratificacions per diferents activitats abona-
des a cinc PDI, ja que no disposa de documentació suficient. 
 

• Un PDI ha rebut una gratificació en els tres exercicis fiscalitzats per exercir com a síndic 
de greuges en una altra universitat. En opinió de la Sindicatura, aquesta tasca no es pot 
considerar com un encàrrec de col·laboració, ja que es tracta d’un càrrec institucional. 
Tampoc és una activitat inclosa en l’article 83 de la LOU, per la qual cosa seria incom-
patible amb l’activitat com a catedràtic d’universitat. 
  

• El complement per càrrec acadèmic abonat a dos PDI que ocupen càrrecs de direcció 
a altres entitats es va incrementar l’any 2010 en un 8% en un cas i en un 13,65% en 
l’altre. D’acord amb la Llei de pressupostos del 2010, aquest complement no hauria 
d’haver tingut cap increment. En un dels casos el complement va ser finançat per l’altra 
entitat i en l’altre cas ho va ser per la UPC. 
  

• El Manual d’avaluació de l’activitat docent de la UPC, aprovat pel Consell de Govern el 
12 de febrer del 2008, estableix la creació de les comissions d’avaluació. En la mateixa 
data es van nomenar els membres de les dites comissions. Ni el Manual ni l’acord de 
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nomenament dels membres de les comissions d’avaluació estableixen cap complement 
retributiu per la participació en comissions d’avaluació, sinó que es considera com a 
major dedicació docent. La UPC ha abonat gratificacions extraordinàries als membres 
de les comissions d’avaluació. L’abonament d’aquestes quantitats només correspondria 
si els membres de les comissions haguessin realitzat aquesta activitat fora de la seva 
jornada laboral i no únicament per increment de l’activitat docent si aquest increment ha 
estat compensat amb una menor dedicació a altres activitats (recerca o gestió). No 
obstant això, atès que no existeix cap registre horari de l’activitat del PDI no és possible 
comprovar si hi ha hagut un increment de la jornada o no. 
  

• En els exercicis fiscalitzats els departaments rebien una assignació pressupostària de 
lliure disposició per al pagament de dedicacions complementàries (l’exercici 2010 a-
questa assignació va ser de 109.518 €). Amb càrrec a aquesta assignació es van abo-
nar, entre d’altres, diverses retribucions a PDI per la realització de tasques diverses 
anomenades “encàrrecs docents”. Aquestes tasques no tenen cap tipus de regulació ni 
pel que fa al seu contingut ni a l’import a abonar, sinó que la decisió quant a persones, 
imports i conceptes correspon als directors dels departaments. A més, tampoc no que-
da acreditat que es tracti de tasques extraordinàries realitzades fora de l’horari de tre-
ball. Amb la informació disponible no ha estat possible quantificar els imports abonats ni 
el nombre de perceptors. 
  

• Cinquanta-cinc professors el 2008, cent cinc el 2009 i cent el 2010 van rebre pagaments 
per col·laboracions amb l’Agència d’Acreditació de Projectes d’Investigació, Desenvo-
lupament i Innovació Tecnològica, SL (AIDIT, SL) per un total de 94.710 €, 144.025 € i 
140.485 €, respectivament. S’han analitzat els complements rebuts per un professor i 
s’ha comprovat que es van subscriure contractes d’arrendament de serveis professio-
nals de caràcter civil entre AIDIT, SL i el professor, però no entre la UPC i AIDIT, SL; per 
tant, no existeix cap vincle jurídic que justifiqui aquests pagaments. D’altra banda, l’ar-
ticle 83 de la LOU preveu que els contractes per a la realització de treballs de caràcter 
científic, tècnic o artístic han de ser formalitzats a través de la Universitat i no directa-
ment pel professor. Aquesta situació ja es va assenyalar en l’informe 7/2010, referit als 
exercicis 2006 i 2007. 
 

• En els pagaments als professors que donen classes en l’FPC s’ha aplicat una retenció 
en concepte d’IRPF d’un 15%. Aquestes retribucions s’haurien d’haver inclòs dins la ba-
se per al càlcul de la retenció aplicable juntament amb la resta de retribucions dels 
professors. 

 

Seguiment de les observacions incloses en l’informe 7/2010, referit als exercicis 2006 i 2007 

A continuació es presenta un detall de les observacions incloses en l’informe 7/2010 que 
continuen vigents en els exercicis fiscalitzats i no han estat incloses en els paràgrafs ante-
riors. 
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• Dos treballadors que mantenien una relació laboral d’alta direcció amb la UPC van 
passar a ocupar llocs de treball de naturalesa comuna que tenien assignada una retri-
bució inferior a la del lloc ocupat com a alt directiu. A aquests treballadors se’ls va 
atorgar un complement personal transitori per minimitzar la diferència entre la retribució 
com a alt directiu i la del nou lloc de treball. A més, aquests dos treballadors van per-
cebre un complement de lloc de treball superior a l’establert en l’RLT. En els exercicis 
2008 i 2009 es va mantenir la mateixa situació. En l’exercici 2010 un dels treballadors va 
passar a ocupar plaça de funcionari; per a l’altre es manté l’observació. 
 

• La UPC ha abonat una gratificació extraordinària mensual de 124 € al llarg dels exercicis 
2006 i 2007 a una persona que no és personal de la UPC. Segons ha manifestat la UPC 
es tracta d’una persona que està en comissió de serveis a la Universitat, però les seves 
retribucions les paga l’administració a la qual pertany. No ha estat facilitada cap docu-
mentació justificativa de la comissió de serveis ni de la gratificació esmentada. En els 
exercicis fiscalitzats s’ha continuat abonant aquesta gratificació. 

 
Els aspectes esmentats en els dos paràgrafs anteriors podrien ser indici de la possible 
existència de responsabilitat comptable. No obstant això, cal assenyalar que l’únic òrgan 
amb competència per pronunciar-se sobre la possible existència de responsabilitat comp-
table és el Tribunal de Comptes mitjançant la tramitació dels procediments previstos en la 
Llei 2/1982, del Tribunal de Comptes, i en la Llei 7/1988, de funcionament del Tribunal de 
Comptes. 
 
Altres observacions que continuen vigents són les següents: 
 
• El complement personal transitori serveix per compensar el funcionari quan hi ha canvis 

en l’RLT que impliquen una disminució en la retribució del lloc ocupat, i s’ha d’absorbir 
amb increments futurs. Cinc treballadors han rebut un complement personal transitori 
per la diferència entre la retribució que els correspon d’acord amb el seu grup i nivell i la 
retribució de la plaça que ocupen, que és d’un grup superior. En aquests casos hi ha 
hagut una provisió irregular de places, ja que no es va convocar el concurs de provisió 
corresponent. En els exercicis fiscalitzats els cinc treballadors han percebut aquest 
complement. 
  

• La retribució de la secretària general de la UPC no ha estat formalment aprovada per 
cap òrgan de la Universitat. En el seu nomenament tampoc no hi figura la retribució que 
percebrà. 
  

• Un PAS laboral percep un complement salarial per treballar a temps complet en una 
entitat vinculada, d’acord amb el conveni subscrit entre la UPC i l’entitat. En aquest cas, 
seria més adequat que el treballador fos declarat en situació de comissió de serveis o 
d’excedència voluntària i s’incorporés formalment a l’entitat en la qual treballa de forma 
efectiva. En els exercicis fiscalitzats la situació no s’ha modificat. 
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• Un funcionari de la UPC treballa en una entitat pública externa a la UPC (Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya) però forma part de la nòmina de la UPC. Les 
persones que presten els seus serveis en altres entitats públiques haurien de ser decla-
rades en comissió de serveis i rebre les seves retribucions de l’entitat en la qual tre-
ballen. En els exercicis fiscalitzats la situació no s’ha modificat. 

 
• La UPC ha abonat una gratificació extraordinària mensual al llarg dels exercicis 2006 i 

2007 a una persona que no és personal de la UPC. Segons ha manifestat la UPC es 
tracta d’una persona que està en comissió de serveis a la Universitat, però les seves 
retribucions les paga l’administració a la qual pertany. No ha estat facilitada cap docu-
mentació justificativa de la comissió de serveis ni de la gratificació esmentada. En els 
exercicis fiscalitzats s’ha continuat abonant aquesta gratificació (3.182 € el 2008, 3.754 € 
el 2009 i 2.084 € el 2010). 

 
• Un professor estava en comissió de serveis en una societat anònima (Portal Univer-

sia, SA). El Reial decret 898/1985 preveu que, a petició d’una universitat o organisme 
públic, els rectors poden atorgar comissions de servei al professorat per un curs aca-
dèmic, renovable, conforme a allò que disposin els Estatuts de la Universitat. Per tant, la 
comissió de serveis en una societat anònima no s’ajusta a la normativa vigent. En l’exer-
cici 2010 hi havia dos professors en aquesta situació (el que ja ho estava en els exer-
cicis 2006 i 2007 i un de nou, tots dos en la mateixa empresa).  

 

Compliment del Reial decret 898/1985 

El Reial decret 898/1985, del 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, estableix 
que els professors que pertanyen a cossos docents universitaris (catedràtics d’universitat, 
titulars d’universitat, catedràtics d’escola universitària i titulars d’escola universitària) amb 
dedicació a temps complet han d’impartir vuit hores lectives setmanals6 i han de dedicar 
sis hores setmanals a tutories o assistència de l’alumnat, excepte els titulars d’escola uni-
versitària, que tenen una dedicació de dotze hores lectives7 i sis de tutories o assistència a 
l’alumnat. Les hores lectives es distribueixen d’acord amb les necessitats docents dels de-
partaments, amb excepció de les activitats derivades dels contractes amb entitats pú-
bliques o privades per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic o de 
cursos d’especialització. Pel que fa al professorat laboral, l’article 21 del conveni col·lectiu 
estableix que la dedicació del PDI laboral s’ha d’acordar en cada universitat amb els re-
presentants del personal i que la dedicació màxima a la docència presencial ha de ser la 
mateixa que la màxima del PDI funcionari de la mateixa universitat. 

 

 
6. Vuit hores lectives setmanals equivalen a vint-i-quatre crèdits en un curs acadèmic (és a dir, 240 hores, atès 
que un crèdit equival a 10 hores). 

7. Dotze hores lectives setmanals equivalen a trenta-sis crèdits en un curs acadèmic (és a dir, 360 hores, atès 
que un crèdit equival a 10 hores). 
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D’acord amb l’article 16 del Reial decret 898/1985, en cada universitat s’ha de constituir un 
Servei d’inspecció per fer, entre d’altres, el seguiment i control general de la disciplina 
acadèmica. La UPC no ha constituït aquest servei. 
 
El Consell de Govern de la UPC en la sessió de 29 d’abril del 2004 va aprovar els criteris 
de dedicació acadèmica del PDI de la Universitat, tant funcionari com laboral. La UPC re-
coneix les activitats acadèmiques del PDI d’acord amb un sistema propi de punts d’acti-
vitat acadèmica que inclou totes les activitats acadèmiques del PDI (docència, recerca, 
transferència de resultats de la recerca, extensió universitària i direcció i coordinació). 
Aquests criteris, pel que fa als funcionaris, incompleixen el Reial decret 898/1985. Un cop 
establertes les activitats acadèmiques a desenvolupar pel professorat amb el sistema propi 
de la UPC, la Universitat atorga una reducció de la docència per activitats de direcció i 
coordinació (per exemple, integrants del Consell de Govern, membres del Claustre Univer-
sitari, degans, directors de departament, membres electes de juntes de centres, consells 
de departament, instituts o centres de recerca, o per representació sindical). 

El 24 de juliol del 2008 el Consell de Govern va aprovar el Règim de dedicació del pro-
fessorat de la UPC, que estableix l’encàrrec acadèmic personalitzat com a sistema de se-
guiment de l’activitat acadèmica del professorat a temps complet. Aquest sistema no és 
aplicable als professors associats ni a la resta de PDI a temps parcial. També s’estableix 
un model d’avaluació en tres nivells depenent de la categoria del professorat que preveu la 
possibilitat de reduccions docents en funció del nivell i del resultat de les avaluacions 
docents. D’acord amb la informació que recull el document d’aprovació, amb les dades del 
curs 2004-2005, el 57,0% del PDI podria tenir una reducció de docència. Aquest per-
centatge arriba al 82,1% per al professorat de nivell 1 (catedràtics d’universitat i catedrà-
tics contractats), al 64,6% per al professorat de nivell 2 (titulars d’universitat, catedràtics 
d’escola universitària i agregats) i al 42,2% per al de nivell 3 (titulars d’escola universitària, 
lectors i col·laboradors). L’establiment de reduccions de docència no s’ajusta a la norma-
tiva vigent. 
 
 
3.5.2. Despeses de béns corrents i serveis 
 
Les obligacions reconegudes en el capítol 2 en els exercicis 2008, 2009 i 2010 han estat 
de 50,94 M€, 55,53 M€ i 53,70 M€, respectivament, el que suposa un nivell d’execució del 
pressupost definitiu d’un 80,19% per al 2008, d’un 84,44% per al 2009 i d’un 82,69% per al 
2010. 
 
Les despeses registrades en els exercicis fiscalitzats en el capítol 2, Despeses de béns 
corrents i serveis, han augmentat un 4,36% el 2008 i un 9,03% el 2009 i han disminuït un 
3,30% el 2010 respecte de l’exercici precedent. En el quadre següent es presenta l’evo-
lució de les obligacions reconegudes per conceptes. 
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Quadre 27. Despeses de béns corrents i serveis 

Concepte 2008 2009 2010 
    

Despesa descentralitzada 11.579.806 13.917.905 13.038.425 
    

Lloguers 962.413 1.034.620 1.010.171 
    

Reparació i conservació 5.043.795 5.428.922 5.399.972 
    

Material, subministraments i altres 32.738.274 34.401.829 33.597.731 

 Treballs de neteja i vigilància 9.241.845 9.338.059 9.230.219 
 Subministraments energètics 5.694.653 6.482.487 6.207.504 
 Projectes específics 2.206.453 2.306.750 2.423.754 
 Programes específics UPC 1.686.418 1.314.590 1.118.110 
 Adquisició de fons bibliogràfics 1.147.641 1.391.798 1.445.411 
 Telèfon i línies informàtiques 1.000.000 909.858 938.321 
 Convenis de cooperació educativa 491.837 595.407 505.397 
 Encàrrec d’estudis i treballs tècnics 248.251 282.041 316.249 
 Pla de formació PAS 488.588 342.964 223.318 
 Altres 10.532.588 11.437.875 11.189.448 
    

Indemnització per raó del servei 437.631 439.449 404.932 
    

Activitats i altres 174.166 311.585 250.449 
    

Total 50.936.085 55.534.310 53.701.680 

Imports en euros. 
Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2008, 2009 i 2010. 

 
L’article 8 de les bases d’execució del pressupost, referit a crèdits assignats a les unitats, 
estableix que una part del pressupost s’assigna a cada unitat bàsica per atendre global-
ment les despeses de funcionament ordinari amb exclusió de les despeses que són prò-
pies dels edificis (neteja, vigilància, conservació i manteniment, subministraments, etc.). 
L’article 15 de les bases d’execució del pressupost estableix que des de les unitats no es 
poden signar contractes o prendre compromisos amb personal, ni tan sols temporals o 
eventuals. Del total de despesa descentralitzada de l’exercici 2010 per 13,04 M€ s’han 
analitzat les unitats amb una despesa igual o superior a 0,30 M€ que sumen un total de 
7,46 M€, que representa el 57,19% de la despesa descentralitzada. De la revisió realitzada 
es desprèn que la UPC ha reconegut despeses de diversa naturalesa dins les despeses 
gestionades de forma descentralitzada, com, per exemple, despeses de personal, 
despeses per conservació i manteniment i despeses de becaris, entre d’altres, que no 
s’ajusten al que estableixen els articles 8 i 15 de les bases d’execució del pressupostos 
per als exercicis 2008, 2009 i 2010. D’altra banda, la consideració d’algunes de les des-
peses registrades com de funcionament ordinari de les unitats podria ser qüestionable 
(sopar d’estiu, aperitiu de graduació, allotjament en bungalows, cursos d’anglès, compra 
d’ipads i iphones).  
 
Atesa la diversitat de conceptes que engloba la despesa descentralitzada, la Sindicatura 
recomana que aquestes despeses es classifiquin en els capítols pressupostaris adequats 
segons la seva naturalesa.  
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De la despesa en lloguers, 0,64 M€ el 2008, 0,77 M€ el 2009 i 0,78 M€ el 2010 corresponen 
als imports abonats a una empresa en virtut de l’Acord del Consell Social de la UPC del 26 
de febrer del 2008, pel qual es va acordar traslladar l’FPC a un nou edifici situat al carrer 
Badajoz 73 de Barcelona, que seria llogat per la UPC i cedit en ús de forma gratuïta a 
l’FPC. L’1 de març del 2008 la UPC va formalitzar el contracte d’arrendament de l’edifici 
esmentat per un període de vint anys, dels quals deu són d’obligat compliment. En l’Acord 
del Consell Social de la UPC del 26 de febrer del 2008 s’assenyala que l’FPC no pot fer 
front a les despeses del lloguer perquè representen un increment molt significatiu del seu 
pressupost de despeses i s’acorda establir un nou contracte programa amb la Fundació 
per tal que les aportacions a la UPC per resultats s’incrementin de tal manera que per a 
l’any 2012 representin com a mínim el 50% del cost anual del lloguer més l’amortització de 
les obres d’adequació.8 En els exercicis fiscalitzats la UPC no ha facturat cap import a 
l’FPC per compensar les despeses de l’edifici (vegeu l’apartat 3.9).  

 
Dins de Projectes específics, destaquen les despeses relacionades amb la coordinació del 
Programa Alfa. Aquestes despeses estan relacionades amb l’acció denominada Red de 
Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria en América La-
tina y Europa. El cost total de l’acció imputable al finançament és de 2,83 M€, dels quals 
l’import màxim a finançar és de 2,27 M€. És important remarcar que l’abast d’aquest infor-
me no inclou la fiscalització d’aquest projecte i que, per tant, la Sindicatura no es pot pro-
nunciar sobre l’elegibilitat de les despeses registrades.  
 
Del total de Programes específics UPC a 31 de desembre del 2008, 0,48 M€ corresponen a 
retribucions de personal del Servei Univers. No ha estat facilitada cap documentació jus-
tificativa d’aquest import.  
 
De la despesa en béns corrents i serveis, 9,30 M€ l’exercici 2008, 9,75 M€ l’exercici 2009 
i 9,61 M€ l’exercici 2010 corresponen a despeses facturades per UPCNET, SL (vegeu 
l’apartat 3.9). El total facturat per aquesta empresa ha estat de 13,08 M€ l’exercici 2008, 
14,15 M€ l’exercici 2009 i 15,03 M€ l’exercici 2010 (la diferència amb els imports re-
gistrats per compra de béns i serveis correspon a despeses d’inversió registrades en el 
capítol 6 del pressupost de despeses). La facturació a la Universitat representa la pràc-
tica totalitat de l’import net de la xifra de negoci d’UPCNET, SL. De la revisió de la factu-
ració entre la Universitat i UPCNET, SL es desprèn que 9,19 M€ l’exercici 2008, 9,54 M€ 
l’exercici 2009 i 9,21 M€ l’exercici 2010 corresponen a serveis inclosos en el contracte 
marc de prestació de serveis informàtics subscrit entre la Universitat i aquesta societat. 
També s’han contractat serveis addicionals, d’acord amb el que preveu la clàusula se-
gona del contracte marc, per 3,82 M€, 4,62 M€ i 5,82 M€ els exercicis 2008, 2009 i 2010, 

 

 
8. Vegeu l’informe 22/2011 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu a la Fundació Politècnica de 
Catalunya, exercici finalitzat el 31 d’agost del 2009. 
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respectivament. D’altra banda, UPCNET, SL com a mitjà propi de la Universitat, ha exe-
cutat cent vint-i-sis contractes per un import total (IVA no inclòs) de 14,50 M€ durant els 
exercicis 2008, 2009 i 2010. Aquests contractes no formen part de l’abast d’aquesta fis-
calització. 

3.5.3. Transferències corrents 
 
Dins les transferències corrents, les despeses més significatives són les destinades a fa-
mílies i institucions sense finalitat de lucre i, entre aquestes, destaquen les dels becaris 
que col·laboren amb departaments de la Universitat i en diferents activitats i convenis. El 
sistema comptable i administratiu de la UPC emprat per a la gestió d’alguns ajuts, com els 
de col·laboració temporal d’estudiants de suport de l’activitat docent i de biblioteques, les 
col·laboracions de suport per activitats puntuals i les participacions temporals d’estudiants 
en delegacions de centres, no permet obtenir un detall individualitzat per perceptor dels 
pagaments per concepte. En altres casos, com en el cas d’ajudes per al foment a la mo-
bilitat internacional i les beques per a recerca, el sistema comptable i administratiu emprat 
no permet l’obtenció d’un detall de la despesa individualitzada per persones.  
 
Del total de transferències corrents a famílies i institucions sense finalitat de lucre un total 
de 0,30 M€ el 2008, 0,29 M€ el 2009 i de 0,17 M€ el 2010 corresponen a una aportació 
realitzada per la UPC d’acord amb el conveni entre la Fundació Privada Institut Català de la 
Tecnologia (ICT), la UPC, el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya i l’Asso-
ciació d’Enginyers Industrials de Catalunya del desembre del 2007. Segons aquest con-
veni, la UPC és baixa com a patró de l’ICT amb efectes 1 de gener del 2008, i com a re-
sultat del procés de sanejament de l’ICT per tal de resoldre definitivament els vincles eco-
nòmics entre aquest i la Universitat, aquesta es compromet a aportar un total de 2,11 M€ 
en deu anualitats. D’acord amb el pacte tercer del conveni anterior, l’ICT ha de facilitar a la 
UPC els comptes anuals auditats. No obstant això, la Universitat no disposa dels comptes 
anuals auditats de l’ICT corresponents als exercicis 2008, 2009 i 2010.  
 
El 29 de desembre del 2006 la UPC i el CEIB van signar un Acord marc per a la gestió de 
l’ESAB-EUETIB (Edifici D4) i de l’edifici de serveis al Campus del Baix Llobregat. En 
aquest Acord marc s’estableixen els percentatges que corresponen a cada un dels 
signants de les diferents despeses de gestió dels dos edificis esmentats. Entre les causes 
de resolució de l’Acord marc hi ha la integració de l’ESAB a la UPC. Donat que aquesta 
integració es va produir l’1 de gener del 2008, el juliol d’aquest any es va fer la liquidació 
de l’Acord marc. El resultat d’aquesta liquidació és de 0,14 M€ a favor del CEIB. En 
l’Acord marc s’estableix que hi haurà una Comissió de Seguiment que revisarà les 
factures emeses per tal de compensar-les i acordar la seva cancel·lació amb abonament 
previ dels imports corresponents a la diferència entre la quantia facturada i l’abonada. No 
consta que la Comissió de Seguiment aprovés la liquidació de l’Acord marc, per la qual 
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cosa la Sindicatura no es pot pronunciar sobre la correcció de l’import abonat per la UPC 
al CEIB de resultes d’aquesta liquidació.  

El conveni subscrit entre la Universitat i Edicions UPC, SL el 15 de desembre del 2005 
estableix que la UPC ha d’efectuar una aportació de 0,19 M€ anuals a Edicions UPC, SL. El 
conveni té una durada de tres anys renovables anualment. Les aportacions a Edicions 
UPC, SL han estat de 0,19 M€ el 2008, 0,28 M€ el 2009 i 0,12 M€ el 2010. De l’aportació 
total del 2009, 90.000 € no estan sustentats en el conveni signat entre les dues entitats. Així 
mateix, tampoc no consta l’aprovació d’aquesta aportació per part dels òrgans de Govern 
de la Universitat.  
 
D’altra banda, l’exercici 2010 la UPC ha reconegut en aquest capítol de despeses en con-
cepte de transferències corrents a ens vinculats 0,58 M€, que ha transferit a l’FPC. De con-
formitat amb la Resolució del DIUE del 2 d’agost del 2010 es va autoritzar una transfe-
rència a les universitats del sistema universitari català de 2,74 M€, dels quals 0,58 M€ cor-
responen a la UPC, per al finançament de les matrícules per a títols de màsters oficials i 
títols propis seleccionats com a estratègics per la Generalitat per a titulats en atur. La infor-
mació a què ha tingut accés la Sindicatura no permet concloure sobre si els estudis als 
quals s’han aplicat els fons rebuts són màsters oficials o títols propis de la UPC considerats 
estratègics per la Generalitat, tal com estableix la Resolució d’atorgament.  
 
La Universitat ha reconegut dins de transferències corrents a famílies i institucions sense 
finalitat de lucre 0,18 M€ en l’exercici 2010 amb l’Associació d’Amics de la UPC. No hi ha 
evidència de cap acord o conveni entre la Universitat i l’Associació que suporti aquestes 
aportacions. 
 
 
3.5.4. Inversions reals 
 
El capítol 6 del pressupost de despeses inclou les relacionades amb les inversions en edi-
ficis i altres construccions, maquinària i instal·lacions, mobiliari i estris, equips i programes 
informàtics, material audiovisual, equipament científic i de laboratori, fons de biblioteca i 
també les despeses directament relacionades amb la recerca, tant les d’infraestructura 
com les de funcionament. A continuació es presenta un quadre amb el desglossament per 
conceptes. 
 
Quadre 28. Inversions reals 

Concepte 2008 2009 2010

Inversió nova 36.147.336 22.702.145 38.057.038

Inversió de reposició 1.941.161 1.997.477 1.941.901

Immobilitzat immaterial recerca  62.096.592 63.064.900 59.873.177

Total 100.185.089 87.764.522 99.872.116

Imports en euros. 
Font: Liquidació del pressupost dels exercicis 2008, 2009 i 2010. 
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De les addicions totals registrades com a immobilitzat immaterial i immobilitzat material en 
la comptabilitat financera, una part no ha estat registrada com a inversions reals en el 
capítol 6 del pressupost de despeses, sinó com a despeses de béns corrents i serveis en 
el capítol 2 del pressupost (2,01 M€ el 2008, 2,14 M€ el 2009 i 1,75 M€ el 2010).  
 

Tant la inversió nova com la de reposició han estat finançades, entre d’altres, pel PIU i 
inclouen la urbanització del Campus Nord i del Parc Mediterrani de la Tecnologia SL, part 
de l’Edifici L de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, la Bibliote-
ca de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, inversions en infraestructures 
de biblioteques i en adequació d’espais, obres de pantalles de contenció i moviments de 
terres del Campus del Besòs, obres diverses en els aularis del Campus Nord, o inversions 
en equipament docent i informàtic.  
 

Immobilitzat immaterial de recerca 

La major part de les despeses d’inversió en recerca de la UPC són gestionades pel CTT, 
que és una unitat encarregada de gestionar les activitats de recerca i transferència de tec-
nologia de la Universitat. L’objectiu de les activitats portades a terme pel CTT és doble: 
 
• Promoure la innovació i el progrés tecnològic del teixit industrial mitjançant la promoció 

de la transferència de resultats i tecnologies desenvolupats en la Universitat.  
 
• Estimular i incrementar la participació d’investigadors en projectes de recerca i desen-

volupament tecnològic.  
 
La UPC potencia el CTT perquè actuï com a interfície entre la Universitat i el món em-
presarial. Des del CTT es gestionen els dos tipus de projectes més importants realitzats pel 
PDI: els projectes d’R+D en règim competitiu finançats per la Generalitat, l’Estat i la Unió 
Europea, i els projectes amb empreses i institucions encaminats normalment cap a la 
transferència de tecnologia. 
 
A continuació es presenten els ingressos gestionats pel CTT els exercicis 2008, 2009 i 
2010.  
 
Quadre 29. Ingressos gestionats pel CTT 

Concepte 2008 2009 2010

Vendes per convenis i serveis 30.670.597 29.482.326 28.344.632

Subvencions i transferències 46.048.775 44.358.832 33.124.866

Altres ingressos 3.125.936 2.868.532 2.349.877

Total 79.845.308 76.709.690 63.819.375

Imports en euros. 
Font: Informe de tancament econòmic del CTT. 
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El finançament de la recerca prové de fons propis i dels recursos públics obtinguts de les 
diferents administracions (estatal, autonòmica i europea), així com del sector privat. La 
UPC reté un percentatge (cànon) dels ingressos obtinguts per a projectes d’investigació, 
cursos i serveis prestats pel CTT. Aquest import es destina a compensar els costos in-
directes de les activitats. Per als anys 2008, 2009 i 2010 la normativa de la Universitat es-
tableix un percentatge general aplicat a les activitats gestionades pel CTT d’un 14,70%. 
No obstant això, independentment de la retenció general, les unitats estructurals poden 
aplicar una retenció de caràcter variable i voluntària a les activitats realitzades pels pro-
fessors de la unitat, si així ho decideixen els seus òrgans de govern. A més, algunes 
activitats, ateses les seves característiques, reben un tractament diferenciat (com per 
exemple els congressos, que n’estan exempts, i alguns projectes de la Unió Europea, als 
quals s’imputa un percentatge inferior). Com a regla general, s’aplica una bonificació del 
mateix percentatge que la retenció general aplicada sobre l’adquisició de material inven-
tariable, sempre que tingui un cost superior a 1.200 €. En els exercicis 2008, 2009 i 2010 
s’han reconegut en el pressupost d’ingressos 5,91 M€, 5,59 M€ i 4,31 M€, respectivament, 
per aquest concepte. La documentació a què ha tingut accés la Sindicatura no permet 
concloure sobre si els ingressos per cànon són suficients per compensar els costos in-
directes de les activitats. 
 
Els projectes finançats per organismes públics estan sotmesos a la revisió per part d’a-
quests. La Universitat ha facilitat a la Sindicatura els informes d’auditoria de vuit projectes 
finançats que suposen un cost elegible total d’1,39 M€ i dels quals es desprèn una obli-
gació de retorn per part de la UPC de 18.014 €. La Direcció de la Universitat no estima que 
es desprenguin passius contingents d’import significatiu de la resta de subvencions sub-
jectes a revisió. 
 
Les despeses gestionades pel CTT es registren en la seva totalitat en l’article 64 del pres-
supost de despeses de la UPC. En aquest article s’imputa qualsevol tipus de despesa as-
sociada a les activitats de recerca i transferència de tecnologia com despeses de per-
sonal, equipament per a procés de dades, despeses de locomoció, dietes i allotjaments, 
entre d’altres. 
 
D’acord amb la normativa aplicable a l’estructura econòmica del pressupost, en aquest 
article s’haurien d’incloure les despeses realitzades en un exercici i no materialitzades en 
actius, susceptibles de produir els seus efectes en exercicis futurs, així com aquelles in-
versions en actius immobilitzats intangibles (concessions administratives, propietat in-
dustrial, propietat intel·lectual, etc.). 
 
Atesa la diversitat de conceptes que engloba aquest article, la Sindicatura recomana, com 
en informes anteriors, que les despeses del CTT es classifiquin en els capítols pressu-
postaris adequats segons la seva naturalesa, d’acord amb la normativa vigent sobre clas-
sificació econòmica pressupostària.  
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En el quadre següent es presenta el desglossament per naturalesa de les despeses ges-
tionades pel CTT els exercicis 2008, 2009 i 2010.  
 

Quadre 30. Despeses gestionades pel CTT 

Concepte 2008 2009 2010 
    

Immobilitzat 6.017.994 5.978.003 4.569.778 
    

Compres 2.139.222 1.991.967 1.779.035 
    

Despeses de personal 30.443.798 30.525.626 30.763.664 

 Personal vinculat 11.042.243 9.990.561 10.020.081 

 Personal no vinculat 9.507.281 10.831.082 12.031.181 

 Becaris 6.692.062 5.584.520 4.065.141 

 Quotes socials 2.199.130 3.060.574 3.395.907 

 Aportació interna cofinançament 0 72.028 294.440 

 Despeses de formació i assistència a congressos 1.003.082 986.861 956.914 
    

Serveis externs 12.134.021 12.324.354 11.890.088 

 Locomoció, dietes i allotjaments 5.173.360 4.779.370 4.610.244 

 Serveis professionals independents 1.668.674 2.154.435 2.079.947 

 Reparacions i conservació 192.463 195.695 228.208 

 Llibres, revistes i publicacions 208.304 233.224 154.011 

 Subministraments 165.464 200.403 254.588 

 Altres despeses 4.725.756 4.761.227 4.563.090 
    

Transferències 9.126.439 9.796.579 7.969.733 
    

Despeses financeres 15.728 8.782 45.408 
    

Pèrdues i despeses extraordinàries 135.398 134.581 113.477 
    

Total 60.012.600 60.759.892 57.131.183 

Imports en euros. 
Font: Informe de tancament econòmic del CTT. 

 

El CTT ha gestionat 2.995 projectes de recerca en l’exercici 2010 amb un cost total de 
52,26 M€ (87,29% de la despesa de l’article 64). D’aquest total, el 56,97% correspon a 
projectes amb finançament privat i el 43,03% correspon a projectes finançats amb recur-
sos públics.  
 
Aquests projectes han estat gestionats per un total de 1.013 professors (612 han gestionat 
únicament projectes amb finançament privat, 107 han gestionat únicament projectes amb 
finançament públic i 294 han gestionat projectes d’ambdós tipus). Cinquanta-sis pro-
fessors han gestionat el 42,52% de la despesa total en projectes amb finançament privat.  
 
En el quadre següent es mostra el detall per naturalesa de la despesa de projectes de 
l’exercici 2010 segons el tipus de finançament.  
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Quadre 31. Despesa de projectes. Exercici 2010 

 Finançament públic Finançament privat Total 

Concepte Import % Import % Import %

Aprovisionam. i altres despeses d’explotació 5.562.974 24,73 8.082.039 27,14 13.645.013 26,11

Despesa de personal 9.247.272 41,12 20.865.305 70,07 30.112.577 57,61

Transferències (a) 7.630.282 33,93 696.099 2,34 8.326.381 15,93

Altres (b)  49.401 0,22 133.594 0,45 182.995 0,35

Total 22.489.929 100,00 29.777.037 100,00 52.266.966 100,00

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 
Notes: 
(a) Es tracta d’imports transferits a entitats públiques i privades per a la realització de projectes de recerca 

conjunts. 
(b) Inclou despeses en tributs, financeres i extraordinàries. 

 
La despesa de personal representa un 57,61% de la despesa total de projectes gestio-
nada pel CTT. La despesa de personal pels projectes amb finançament públic ha estat de 
9,25 M€ (30,71% del total) i pels projectes amb finançament privat ha estat de 20,87 M€ 
(69,29% del total).  
 

Personal vinculat 

Del total de despeses de personal vinculat dels exercicis fiscalitzats, 9,94 M€ el 2008, 
9,28 M€ el 2009 i 9,26 M€ el 2010 corresponen a personal acadèmic. La resta, d’1,10 M€ el 
2008, de 0,71 M€ el 2009 i de 0,76 M€ el 2010, correspon a PAS.  
 
El personal acadèmic pot rebre retribucions econòmiques per col·laborar en treballs de 
transferència de tecnologia a l’empara de la legislació vigent i amb els límits que s’hi esta-
bleixen. Del total de personal acadèmic que ha rebut retribucions per encàrrecs de col·la-
boració (quatre-cents noranta-cinc funcionaris i tres-cents trenta-vuit laborals) l’exercici 
2010 s’han seleccionat dos perceptors funcionaris entre els que han obtingut una retribució 
per encàrrecs superior a 50.000 € i dos perceptors laborals entre els que tenien una retri-
bució per encàrrecs superior a 10.000 €. En l’anàlisi realitzada dels quatre encàrrecs d’a-
quests perceptors s’observa que en un cas manca l’autorització del director de la Unitat 
d’adscripció orgànica del col·laborador d’acord amb la normativa de la Universitat res-
pecte a la col·laboració del personal en projectes aprovada el 9 de febrer del 2010 pel 
Consell de Govern de la UPC.  
 
El PAS pot col·laborar en els projectes com a membre de l’equip o com a suport auxiliar 
i/o tècnic de les tasques investigadores i de gestió del conjunt dels contractes signats 
pels investigadors d’un departament o d’un institut universitari. Aquestes col·laboracions 
complementàries s’han de realitzar al marge de la jornada laboral ordinària. Del total de 
PAS que ha rebut retribucions per encàrrecs de col·laboració (seixanta-quatre funcio-
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naris i dos-cents seixanta-set laborals) l’exercici 2010 s’han seleccionat sis perceptors 
entre els que han obtingut una retribució per encàrrecs superior a 10.000 €. En l’anàlisi 
realitzada dels sis encàrrecs d’aquests perceptors s’observa que en dos encàrrecs no 
s’ha fet constar el nombre d’hores a realitzar mensualment i en un altre encàrrec hi 
manca el vistiplau del responsable administratiu de la unitat d’adscripció del col·labora-
dor d’acord amb la normativa de la Universitat respecte a la col·laboració del personal en 
projectes.  
 

Personal no vinculat 

Dins de les despeses de personal no vinculat s’inclouen les retribucions de persones con-
tractades per prestar serveis en projectes de recerca, així com d’alguns professors visi-
tants. Els professors responsables d’un projecte entre la UPC i una empresa o una ins-
titució pública poden contractar, a càrrec d’aquests recursos, el personal col·laborador 
que els sigui imprescindible per realitzar el projecte. 
  

Becaris 

En el concepte Becaris s’inclouen els ajuts econòmics concedits per la UPC a persones 
que participen en activitats d’R+D o afins. L’exercici 2010 es van fer pagaments en con-
cepte de beques de primer i segon cicle i de grau mitjà i superior a 857 perceptors.  
 
De l’anàlisi realitzada es desprèn que disset becaris de primer i segon cicle i seixanta-cinc 
becaris de grau mitjà i superior han rebut una retribució anual que ha superat l’import 
orientatiu fixat pel Manual de gestió laboral per a la recerca (vegeu l’apartat 3.5.1).  
 
 
3.5.5. Passius financers 
 
La despesa per Passius financers inclou els retorns de les bestretes del MEC per finan-
çament de parcs científics i tecnològics. El 2008 també s’hi inclou l’amortització d’una bes-
treta reemborsable amb garantia FEDER atorgada pel MEC per 2,41 M€.  
 
 

3.6. COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS 
 
3.6.1. Deutors no pressupostaris 
 
El desglossament per conceptes dels Deutors no pressupostaris a 31 de desembre del 
2008, del 2009 i del 2010 és el següent:  
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Quadre 32. Deutors no pressupostaris 

Exercici 2008 Exercici 2009 Exercici 2010 

Deutors no pressupostaris 
Saldo a

31.12.2007 Ingressos P s os P s os P s agament
Saldo a

31.12.2008 Ingress agament
Saldo a

31.12.2009 Ingress agament
Saldo a 

31.12.2010 

           

Bestretes i préstecs concedits 1.039.899 (527.860) 674.389 1.186.428 (550.779) 417.137 1.052.786 (493.240) 457.721 1.017.267 

 Bestretes de personal 132.741 (339.125) 333.268 126.884 (384.328) 408.709 151.265 (486.360) 447.414 112.319 

 Bestretes diverses a justificar 23.921 0 0 23.921 0 0 23.921 0 0 23.921 

 Bestretes a centres  80.925 (8.579) 152.501 224.847 (155.549) 1.550 70.848 0 0 70.848 

 Bestretes UPCNET, SL 391.259 0 0 391.259 0 0 391.259 0 0 391.259 

 Bestretes Edicions de la UPC, SL 138.721 (149.300) 152.496 141.917 (3.196) 0 138.721 0 0 138.721 

 FPC 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 22 22 22 22

 Parc Mediterrani de la Tecnologia, SL 186.856 0 0 186.856 0 0 186.856 0 0 186.856 

 Avançades per compres o serveis 23.099 (30.856) 36.124 28.367 (7.706) 6.878 27.539 (6.880) 10.307 30.966 

 Préstecs a empreses 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 62.15 62.15 62.15 62.15

           

Dipòsits a curt termini 6.747 (44.147.000) 44.147.000 6.747 (1.207.000) 1.207.000 6.747 (52.360.000) 52.360.000 6.747 

 Valors renda fixa a curt termini 2 (44.147.000) 44.147.000 2 (1.207.000) 1.207.000 2 (52.360.000) 52.360.000 2 

 Fiances constituïdes a curt termini 6.745 0 0 6.745 0 0 6.745 0 0 6.745 

           

Altres deutors no pressupostaris 1.618.866 (1.829.361) 1.800.679 1.590.184 (1.969.021) 2.079.098 1.700.261 (2.210.114) 1.747.737 1.237.884 

 Comptes d’avançada CTT (77.766) (1.363.292) 1.355.273 (85.785) (1.297.913) 1.298.772 (84.926) (1.329.089) 1.332.100 (81.915) 

 Pagaments pendents de justificar 63.817 (8.226) 7.481 63.072 (8.455) 844 55.461 (2.627) 2.099 54.933 

 Altres deutors 1.632.815 (457.843) 437.925 1.612.897 (662.653) 779.482 1.729.726 (878.398) 413.538 1.264.866 

           

Total 2.6 12 8 59 35 94 8 98 65.5 (46.504.221) 46.622.06 2.783.3 (3.726.800) 3.703.2 2.759.7 (55.063.354) 54.565.45 2.261.8

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 
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Entre els saldos més importants de Deutors no pressupostaris hi ha el de les bestretes lliu-
rades a entitats vinculades a la Universitat. Els saldos amb Edicions de la UPC, SL i 
UPCNET, SL corresponen a bestretes concedides per fer front a despeses de funciona-
ment. La bestreta concedida al Parc Mediterrani de la Tecnologia, SL té com a finalitat fi-
nançar un edifici al campus de Castelldefels. Aquestes bestretes no meriten interessos ni 
tenen establert termini de reemborsament. 

 
Altres deutors no pressupostaris inclou, entre d’altres, una bestreta lliurada per la Univer-
sitat a l’ICT d’acord amb el conveni del 20 de juny del 2001 relacionada amb la construcció 
del Centre CIM. L’import total de la bestreta va ser de 0,18 M€, que s’havien d’amortitzar 
anualment en dotze anys a partir del 2004. L’ICT no ha fet cap dels pagaments que 
estableix el conveni anterior. En opinió de la Sindicatura, tenint en compte l’incompliment 
dels terminis de pagament per part de l’ICT i el conveni de desembre del 2007 (vegeu 
l’apartat 3.5.3), aquesta bestreta serà de difícil recuperabilitat per a la Universitat. 

 
D’altra banda, dins Altres deutors no pressupostaris també s’inclouen 0,73 M€ a 31 de 
desembre del 2008 i 0,77 M€ a 31 de desembre del 2009 i del 2010, corresponents a 
bestretes al professorat pendents de justificar destinades a despeses de funcionament 
de projectes d’investigació. A més, també inclou 0,22 M€ a 31 de desembre del 2008 i 
del 2009 i 0,24 M€ a 31 de desembre del 2010, corresponents a un préstec concedit a la 
Fundació Ubuntu l’any 2005. Tenint en compte que aquest préstec s’havia d’haver retor-
nat l’any 2006 i que cada any se’n prorroga la devolució, la Sindicatura opina que aquest 
préstec serà de difícil recuperabilitat per la Universitat. Així mateix, també inclou 0,12 M€ 
a 31 de desembre del 2008, del 2009 i del 2010 corresponents a un deute de la societat 
Centre Universitari Semipresencial Politècnic, SL. La Sindicatura considera que la Uni-
versitat no podrà recuperar aquest deute, atès que aquesta societat es va liquidar l’any 
2008.  

 
 
3.6.2. Creditors no pressupostaris 
 
A continuació es presenta el desglossament per conceptes dels creditors no pressupos-
taris a 31 de desembre del 2008, del 2009 i del 2010.  
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Quadre 33. Creditors no pressupostaris  

Exercici 2008 Exercici 2009 Exercici 2010 

Creditors no pressupostaris 
Saldo a

31.12.2007 Ingressos P s os P s os P s agament
Saldo a

31.12.2008 Ingress agament
Saldo a

31.12.2009 Ingress agament
Saldo a 

31.12.2010 

           

Hisenda Pública creditora per impostos 2.459.976 47.073.634 (45.994.996) 3.538.614 50.157.003 (48.195.159) 5.500.458 48.926.595 (43.561.771) 10.865.282 

 IRPF 5.052.266 37.724.366 (37 7 (40 6 8 .557.425) 5.219.207 40.754.53 .236.115) 5.737.629 41.645.94 (35.549.867) 11.833.70

 Retencions judicials 8 211  0 0 218 4  21 (211) 218 12 (124) 218

 IVA 57 (8. 66 (7. 25 4) (2.592.508) 9.349.0 437.360) (1.680.811) 9.402.4 959.044) (237.389) 7.280.5 (8.011.780) (968.64
     0      

Previsió social 2 (35 8 (46 6 08 8.148.440 36.144.44 .720.811) 8.572.071 47.035.19 .435.305) 9.171.964 40.991.20 (40.658.962) 9.504.2

 Drets passius  656.593 1.904.969 (2.025.948) 535.614 1.913.735 (1.909.176) 540.173 1.898.237 (1.904.632) 533.778 

 Quota obrera 95 08 (5. 59 44 (5. 55 98 05 1.263.4 5.510.3 399.944) 1.373.8 6.054.6 912.548) 1.515.9 6.322.6 (6.259.748) 1.578.9

 MUFACE i altres mutualitats 113.328 834.281 (833.025) 114.584 975.173 (972.802) 116.955 831.663 (832.811) 115.807 

 Assegurança escolar 0 (26 0 (36  ) (55.128) .685) (81.813) .311) (118.124) 0 (25.892) (144.016

 Quota patronal 6.170.152 27.894.884 (27 6 (37 8 34 .435.209) 6.629.827 38.091.64 .604.468) 7.117.005 31.938.60 (31.635.879) 7.419.7
           

Partides pendents d’aplicació 2.261.957 72 (4. 08 78 (4. 09 94 41 4.435.8 308.321) 2.389.5 3.420.4 497.977) 1.312.0 2.042.5 (2.493.662) 860.9

 Projectes europeus CTT 94 0 0 94 94 0 0 94 2.5 2.5 0 0 2.5 2.5

 Ingressos pendents aplicació 481.190 25.332 (159.477) 347.045 150.467 (89.391) 408.121 30.516 (313.415) 125.222 

 De convenis de coop. educativa 1.014.592 181.272 (996.523) 199.341 580.879 (675.404) 104.816 47.213 (137.830) 14.199 

 Altres partides pendents d’aplic. CTT 728.201 3.533.676 (2.427.529) 1.834.348 384.991 (1.421.263) 798.076 655.727 (777.947) 675.856 

 Diferències a regularitzar 35.380 695.592 (724.792) 6.180 2.304.141 (2.311.919) (1.598) 1.307.578 (1.262.910) 43.070 

 Altres partides pendents aplicació 0 0 0 0 0 0 0 60  1.5 (1.560) 0
           

Altres comptes 13.434.872 2 (15 8 6 (51 8 22 22.542.91 .990.346) 19.987.43 46.867.31 .126.046) 15.728.70 4.338.440 (18.987.426) 1.079.7

 Comptes perceptors CTT 731 20.221 (14.916) 6.036 21.975 (24.093) 3.918 21.882 (22.575) 3.225 

 Fiances curt termini 9.969.040 18.257.222 (12 1 4 (43 7 .009.961) 16.216.30 40.684.33 .074.438) 13.826.19 164.313 (14.373.504) (382.994) 

 Cooperativa Abacus 1 0 0 1 1 0 0 1 16.55 16.55 0 0 16.55 16.55

 Ingressos anticipats 96 0 0 96 96 3 9 144.6 144.6 135.000 0 279.6 30.59 (271.240) 39.04

 Previsió devolució matrícula 300.000 963.870 (963.870) 300.000 1.424.498 (1.424.498) 300.000 1.720.107 (1.720.107) 300.000 

 Altres creditors no pressupostaris 3.003.854 3.301.599 (3.001.599) 3.303.854 4.601.509 (6.603.017) 1.302.346 2.401.545 (2.600.000) 1.103.891 
           

Total 26.305.245 110.196.860 (10 95 (15 3 2.014.474) 34.487.631 147.479.9 0.254.487) 31.713.139 96.298.835 (105.701.821) 22.310.15

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC.  
Nota: Els creditors no pressupostaris que figuren en aquest quadre difereixen del total d’Altres creditors no pressupostaris dels creditors a curt termini que es mostren en l’apartat 3.8.11 per als 
exercicis 2008 i 2010. La UPC no ha facilitat la conciliació entre ambdós imports.  
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El saldo creditor per IRPF a 31 de desembre del 2008 i del 2009 correspon a les retencions 
del mes de desembre que van ser ingressades el mes de gener de l’any següent. El saldo 
a 31 de desembre del 2010 correspon a les retencions dels mesos d’octubre, novembre i 
desembre que van ser ingressades el gener del 2011.  
 
L’import pendent de pagament a la Seguretat Social correspon a les quotes dels tres últims 
mesos de cada any, que es van ingressar durant el primer trimestre de l’exercici següent. 
Des de 1988 la UPC està autoritzada a pagar a la Seguretat Social amb tres mesos de 
retard.  
 
La Universitat té oberts a inspecció tots els impostos que li són aplicables. La UPC estima 
que en cas de revisió per part de l’Agència Tributària no es derivarien passius significatius.  
 
Dins de Partides pendents d’aplicació a 31 de desembre del 2010 s’inclouen 0,40 M€ 
corresponents a cobraments pendents d’aplicació amb origen els exercicis 2000 a 2007. 
La UPC hauria d’analitzar aquests cobraments per tal d’aplicar-los a les partides a què 
correspongui.  
 
La UPC té registrada una provisió per devolució de matrícula per 0,30 M€ a 31 de de-
sembre del 2008, del 2009 i del 2010. Aquesta provisió prové d’un càlcul realitzat el 2006 
respecte a les matrícules retornades de l’exercici anterior, per la qual cosa la Sindicatura 
no es pot pronunciar sobre la suficiència d’aquesta provisió.  
 
Altres creditors no pressupostaris recull 1,00 M€ a 31 de desembre del 2010 rebuts de 
l’FPC en concepte de traspàs de tresoreria segons Acord del 22 de desembre del 2010 
signat entre les parts. Així mateix, l’Acord estableix que la UPC es compromet a assumir 
els costos financers que suportarà l’FPC amb motiu d’aquesta operació. La Universitat ha 
retornat aquest import a l’FPC el 3 de gener de l’any següent. Els saldos en concepte de 
traspàs de tresoreria rebuts de l’FPC van ser de 3,30 M€ a 31 de desembre del 2008 i 
d’1,31 M€ a 31 de desembre del 2009.  
 
El saldo de Fiances a curt termini a 31 de desembre del 2008 i del 2009 inclou 16,29 M€ i 
14,29 M€, respectivament, en concepte de bestretes per subvencions pendents de cobra-
ment. En opinió de la Sindicatura es tracta d’una operació d’endeutament que hauria d’ha-
ver estat autoritzada per la Generalitat i registrada com a deutes amb entitats de crèdit a 
curt termini. Aquestes operacions estan formalitzades com a bestretes de crèdits derivats 
de venda o serveis a càrrec d’organismes públics i estableixen que els crèdits cedits han 
d’estar instrumentats en factures i/o certificacions que han de ser explícites i que s’han de 
conformar rigorosament al lliurament i/o prestació efectuats, a més d’esmentar amb pre-
cisió les condicions de pagament convingudes amb el deutor.  
 
Atès que les bestretes atorgades ho són de subvencions pendents de cobrament, no exis-
teix cap dels elements exigits pels contractes subscrits amb les entitats financeres (factura, 
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certificació, prestació de serveis ni condicions de pagament convingudes amb el deutor). 
A més, el venciment d’aquestes operacions es produeix en els primers dies de gener del 
2009 i 2010, respectivament, i no al venciment dels crèdits cedits (que no existeix). Per 
tant, en opinió de la Sindicatura, es tracta de dues operacions d’endeutament que no han 
estat autoritzades pel Govern de la Generalitat i que s’han d’incloure com a més endeu-
tament de la UPC a 31 de desembre del 2008 i del 2009. 
 
 

3.7. ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 
 
Les bases d’execució del pressupost de la UPC de cada any defineixen com a romanent 
de tresoreria la diferència entre els drets liquidats (cobrats i pendents de cobrament) i les 
obligacions contretes o reconegudes (pagades i pendents de pagament), i correspon al 
resultat de la liquidació dels ingressos i les despeses pressupostàries quan es produeix el 
tancament de l’exercici.  
 
L’Estat del romanent de tresoreria dels exercicis 2008, 2009 i 2010 és el següent:  
 
Quadre 34. Estat del romanent de tresoreria 

Concepte 2008 2009 2010 

    

Drets pendents de cobrament (A) 88.200.160 92.194.019 82.089.170 

 - Del pressupost corrent i tancat 85.416.801 89.434.225 79.827.272 

 - D’operacions no pressupostàries 2.783.359 2.759.794 2.261.898 
      

Obligacions pendents de pagament (B) 59.880.876 57.080.393 57.726.729 

 - Del pressupost corrent i tancat 25.393.245 25.367.254 35.416.576 

 - D’operacions no pressupostàries 34.487.631 31.713.139 22.310.153 
      

Fons líquids (C) 4.839.335 5.059.637 7.988.183 
      

Aportacions en actius (D) 632.837 632.839 632.839 
    

Romanent de tresoreria total (E=A–B+C+D) 33.791.456 40.806.102 32.983.463 

Romanent de tresoreria afectat o específic (F) 111.126.481 120.387.350 115.135.791 

Romanent de tresoreria genèric (G=E–F) (77.335.025) (79.581.248) (82.152.328) 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 
Nota: Hi ha una diferència no explicada entre els fons líquids que figuren en aquest quadre i el saldo de tresoreria 
del Balanç per a l’exercici 2010. 

 
L’evolució del Romanent de tresoreria genèric des de l’exercici 2003 ha estat la següent:  
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Quadre 35. Evolució del romanent de tresoreria 

Concepte Import 

Saldo a 31 de desembre del 2003 (26.318.015) 

Variació exercici 2004  (11.766.714) 

Saldo a 31 de desembre del 2004 (38.084.729) 

Variació exercici 2005  (17.794.640) 

Saldo a 31 de desembre del 2005 (55.879.369) 

Variació exercici 2006 (12.979.450) 

Saldo a 31 de desembre del 2006 (68.858.819) 

Variació exercici 2007  (3.457.270) 

Saldo a 31 de desembre del 2007 (72.316.089) 

Variació exercici 2008 (vegeu l’apartat 3.3) (5.018.936) 

Saldo a 31 de desembre del 2008 (77.335.025) 

Variació exercici 2009 (vegeu l’apartat 3.3) (2.246.223) 

Saldo a 31 de desembre del 2009 (79.581.248) 

Variació exercici 2010 (vegeu l’apartat 3.3) (2.571.080) 

Saldo a 31 de desembre del 2010 (82.152.328) 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
El Romanent de tresoreria afectat o específic a 31 de desembre del 2008, del 2009 i del 
2010 ha estat de 111,13 M€, 120,39 M€ i 115,14 M€, respectivament. El romanent afectat es 
compon, principalment, dels ingressos destinats al finançament d’inversions reals del PIU 
(article 62), dels projectes d’investigació gestionats pel CTT de la Universitat (article 64), 
de les despeses de matrícules de cursos de postgrau i màsters, i del romanent de treso-
reria especial que prové bàsicament del capítol 2 per les despeses de béns corrents i 
serveis. La Universitat només ha facilitat el detall del romanent específic corresponent als 
projectes de recerca, que a 31 de desembre del 2010 era de 93,19 M€, per la qual cosa, la 
Sindicatura no n’ha pogut realitzar una anàlisi completa.  
 
La UPC considera que el romanent de tresoreria afectat està destinat a finançar un objectiu 
concret encara no materialitzat (finançament afectat o despesa finalista), a compromisos 
de despesa dels quals s’ha disposat abans de l’acabament de l’exercici pressupostari i 
que no s’han executat durant l’exercici, o a un centre de cost concret (projecte, activitat, 
departament, etc.). No obstant això, el romanent de tresoreria afectat ha d’estar constituït 
per les desviacions de finançament positives i aquestes només es poden utilitzar per donar 
cobertura a les despeses que es trobin afectades als recursos dels quals es derivin 
aquestes desviacions. Per tant, les despeses a què s’apliqui aquest romanent qualificat 
d’afectat s’han de finançar mitjançant recursos concrets que en el cas que no es realitzés 
la despesa pressupostària no es podrien percebre o, si s’haguessin percebut, s’haurien de 
destinar al finançament d’altres unitats de despesa de naturalesa equivalent o, si escau, 
ser objecte de reintegrament als agents que els van aportar. 
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L’article 9 de les bases d’execució del pressupost de la UPC estableix que si alguna unitat 
no consumeix totalment els recursos assignats durant un exercici de despesa, la quantitat 
que no s’utilitza incrementa l’assignació inicial per a l’exercici següent. 
 
La UPC tracta com a romanent afectat imports que no ho són pròpiament, com per exem-
ple els imports sobrants dels convenis de transferència de tecnologia o els sobrants que es 
generen durant l’exercici com a resultat d’estalvis en altres activitats o unitats.  
 
La Sindicatura ha obtingut el detall del romanent específic gestionat pel CTT per grups de 
disponibilitat i per projectes. S’entén per grup de disponibilitat el conjunt de projectes que 
es gestionen conjuntament des del punt de vista de crèdit disponible. De l’anàlisi realitzada 
es desprèn que a 31 de desembre del 2010 hi havia 2.037 grups de disponibilitat que 
gestionaven 13.344 projectes. De l’anàlisi realitzada per grups de disponibilitat d’activitats i 
convenis i serveis amb finançament privat, a 31 de desembre del 2010 hi havia 1.825 
grups de disponibilitat que tenien un romanent positiu acumulat de 56,32 M€. Aquests 
grups gestionaven 10.154 projectes, dels quals 877 tenien romanent negatiu que quedava 
compensat amb altres projectes amb romanent positiu. Hi havia 81 grups de disponibilitat 
amb romanent negatiu per un total de 0,53 M€. Pel que fa als projectes amb finançament 
públic, a 31 de desembre del 2010 hi havia un total de 3.190 projectes que es gestionaven 
individualment. D’aquests, 469 projectes presentaven romanent negatiu per 3,05 M€. 
Aquests romanents negatius es produeixen generalment perquè la Universitat avança la 
dotació de crèdit per als projectes de recerca i els convenis per tal que els investigadors 
puguin iniciar les activitats encara que no s’hagin rebut els ingressos, com és el cas dels 
projectes europeus o d’altres en què l’ingrés està condicionat a la presentació, justificació 
o lliurament d’un determinat producte o servei. Comptablement, aquestes dotacions de 
crèdit són registrades en positiu al projecte de destinació. Així mateix, el nombre de grups 
de disponibilitat corresponents a projectes amb finançament públic era de 888, dels quals 
95 presentaven un romanent negatiu total de 0,91 M€.  
 
A continuació es presenta un quadre amb l’efecte sobre el Romanent de tresoreria a 31 de 
desembre del 2008, del 2009 i del 2010, com a resultat dels diversos ajustaments que es 
posen de manifest al llarg de l’informe.  
 
Quadre 36. Romanent de tresoreria ajustat 

2008 2009 2010 

Descripció Afectat Genèric Total Afectat Genèric Total Afectat Genèric Total 

Segons 
comptes 
anuals 111.126.481 (77.335.025) 33.791.456 120.387.350 (79.581.248) 40.806.102 115.135.791 (82.152.328) 32.983.463 

Ajustaments 
positius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ajustaments 
negatius 0 0 0 0 (3.530.758) (3.530.758) 0 (18.590.172) (18.590.172)

Ajustat 111.126.481 (77.335.025) 33.791.456 120.387.350 (83.112.006) 37.275.344 115.135.791 (100.742.500) 14.393.291 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 
Nota: L’ajustament per dubtós cobrament només s’ha calculat per l’exercici 2010. 
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Plans d’estabilització pressupostària 

Les Bases per a l’aplicació del finançament per objectius de les universitats públiques ca-
talanes per al període 2008-2010, aprovat pel Plenari de la Junta del Consell Interuniver-
sitari de Catalunya el 13 de febrer del 2008, estableixen que les universitats que presentin 
els comptes anuals auditats i aprovats pel Consell Social corresponents a l’exercici 2007 
en situació de dèficit han de presentar un Pla d’estabilització pressupostària que ha de 
preveure l’assoliment de l’equilibri no més enllà de l’any 2010, així com les fites anuals per 
assolir-lo. 
 
L’article 14 de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2008 i l’article 15 de les lleis 
de pressupostos de la Generalitat per al 2009 i 2010 estableixen que en el cas que es li-
quidi el pressupost de l’exercici anterior d’alguna universitat pública en situació de dèficit, 
el departament competent en matèria d’universitats ha de proposar les mesures que calgui 
per corregir aquesta situació sense afectar l’equilibri pressupostari de la Generalitat, d’a-
cord amb les normes del SEC-95. 
 
El 5 de maig del 2009 la UPC va presentar a la Generalitat el Pla d’estabilització pressu-
postària 2006-2011, l’objectiu del qual és assolir l’equilibri pressupostari de la Universitat a 
partir del tancament de l’exercici 2010. En aquest document s’assenyalen com a causes 
de dèficit el creixement de la subvenció pública per sota del creixement de la despesa de 
personal, l’estabilització de la matrícula amb lleus o nuls creixements per sobre de l’IPC, el 
manteniment dels ingressos de recerca i el moderat increment de la recaptació per over-
heads (cànons) que no compensa suficientment les despeses en instal·lacions, estructures 
i personal associats a la recerca, el creixement sostingut de la despesa de personal i el 
creixement sostingut de la despesa de funcionament associat a l’increment de la superfície 
disponible i a l’increment del finançament addicional de les unitats bàsiques. 
 
El Pla consta de dues parts: les actuacions establertes i aplicades des del 2006 i les me-
sures acordades per al període 2009-2011. Pel que fa a les primeres, l’impacte econòmic, 
segons el Pla, ha estat de 10,89 M€ en el període 2006-2008 i tenen un efecte d’estalvi plu-
riennal de 0,23 M€. Pel que fa al període 2009-2011, el Pla preveu diverses mesures i 
actuacions tant en l’àmbit dels ingressos com de les despeses amb un efecte de 5,31 M€ 
(2,74 M€ per increment d’ingressos i 2,57 M€ per reducció de despeses) i un efecte d’es-
talvi pluriennal de 0,78 M€. També preveu 40,50 M€ d’ingressos provinents de la Genera-
litat derivats del finançament variable. A més, el Pla inclou un conjunt de mesures externes 
a la UPC que podrien afavorir l’equilibri pressupostari com, per exemple, destinar recursos 
per a la integració a l’EEES, aportar recursos per compensar l’increment de despeses de-
rivat de l’aplicació de la LOU, que la Generalitat aporti una bestreta d’uns 20 M€ per reduir 
la despesa financera o garantir per al 2011 i següents un increment del finançament de la 
Generalitat superior al 7%. 
 
 

3.8. BALANÇ I COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 
 
A continuació es presenten el Balanç i el Compte del resultat economicopatrimonial de la 
UPC corresponents als exercicis 2008, 2009 i 2010: 



 

 
Quadre 37. Balanç 

Actiu 2008 2009 2010  Passiu 2008 2009 2010 

         

Immobilitzat 330.344.110 332.964.961 345.168.541  Fons propis 12.842.537 2.707.202 7.367.248 

Immobilitzat immaterial 2.528.712 4.743.067 5.173.852  Patrimoni 17.728.510 12.572.411 4.252.133 

Immobilitzat material 294.508.883 294.759.903 306.852.611  Patrimoni lliurat en cessió (4.458.717) (6.273.774) (6.273.774) 

Immobilitzat financer 1.893.112 2.045.490 1.814.068  Patrimoni rebut en cessió 4.728.843 4.728.843 4.728.843 

Deutors a llarg termini 31.413.403 31.416.501 31.328.010  Resultat de l’exercici (5.156.099) (8.320.278) 4.660.046 

                

Deutors per drets reconeguts 86.522.883 89.876.601 79.332.649  Ingressos a distribuir diversos exercicis 146.911.413 147.668.646 153.663.297 

               

Tresoreria 4.839.335 5.059.637 7.988.272  Provisions riscos i despeses 7.355.222 7.685.119 6.954.447 

          

83       

       Creditors a llarg termini 47.264.293 47.611.808 45.623.718 

               

       Creditors a curt termini 75.001.942 76.092.200 76.547.742 

       Creditors pressupostaris 25.216.818 25.073.069 34.958.551 

       Administracions públiques 12.110.685 14.672.423 20.369.490 

       Altres creditors no pressupostaris 37.674.439 36.346.708 21.219.701 

               

       Ajustaments periodificació 132.330.921 146.136.224 142.333.010 

               

Total actiu 421.706.328 427.901.199 432.489.462  Total passiu 421.706.328 427.901.199 432.489.462 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 
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 Ingressos 2010 

 
Quadre 38. Compte del resultat economicopatrimonial  

Despeses 2008 2009 2010 2008 2009 

         

Despeses funcionament 314.655.208 330.094.119 329.892.228  Vendes i prestació serveis 45.963.282 43.768.843 41.524.156 

            

Despeses de personal 227.243.169 238.847.148 238.606.787  

Sous i salaris 197.447.926 206.806.658 207.056.833  
Altres ingressos de gestió ordinària 39.965.370 41.609.636 47.448.244 

Cotitzacions socials 29.795.243 32.040.490 31.549.954  Preus públics matrícula i taxes 31.804.046 33.870.114 37.003.848 

            

Dotació amortització 18.098.734 19.131.512 19.055.443  Cànons, lloguers i fòrums 8.042.006 7.722.197 10.422.901 

            

Altres despeses de gestió 68.411.895 71.408.459 71.591.166  Interessos 114.483 16.566 18.245 

            

Despeses financeres 901.410 707.000 638.832  A 4.835 759 3.250 ltres ingressos 

              

Transferències i subvencions 15.366.609 19.675.634 17.327.902  Transferències i subvencions 232.141.925 250.049.902 262.941.020 

              

Pèrdues i despeses extraordinàries 1.650.673 1.486.517 7.060.019  Beneficis i ingressos extraordinaris 8.445.814 7.507.611 7.026.775 

         

Estalvi - - 4.660.046  ) -  Desestalvi (5.156.099) (8.320.278

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 
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A continuació es destaquen aquells aspectes de les partides del Balanç i del Compte del 
resultat economicopatrimonial que es consideren més rellevants. Cal tenir en compte que 
durant el treball de fiscalització s’han posat de manifest altres aspectes que es mencionen 
a llarg de l’informe i que també s’han de tenir en compte per poder fer una correcta anàlisi 
del Balanç i del Compte economicopatrimonial de la UPC dels exercicis fiscalitzats i de 
l’evolució d’aquests estats respecte dels exercicis anteriors. 
 
 
3.8.1. Immobilitzat immaterial 
 
La composició de l’epígraf Immobilitzat immaterial corresponent als exercicis 2008, 2009 i 
2010 ha estat la següent: 
 
Quadre 39. Immobilitzat immaterial a 31 de desembre del 2008  

Concepte 
Saldo a

31.12.2007 Altes 
Baixes/ 

traspassos 
Saldo a 

31.12.2008 

Cost     

Béns històrics 36.490 0 0 36.490 

Aplicacions informàtiques 523.957 75.388 0 599.345 

Drets de superfície 2.402.500 0 0 2.402.500 

Total 2.962.947 75.388 0 3.038.335 

Amortització acumulada     

Béns històrics 0 0 0 0 

Aplicacions informàtiques (315.418) (73.699) 0 (389.117) 

Drets de superfície (21.501) (80.083) 0 (101.584) 

Total (336.919) (153.782) 0 (490.701) 

Provisions (18.922) 0 0 (18.922) 

Valor net 2.607.106 (78.394) 0 2.528.712 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
Quadre 40. Immobilitzat immaterial a 31 de desembre del 2009  

Concepte 
Saldo a

31.12.2008 Altes 
Baixes/ 

traspassos 
Saldo a 

31.12.2009 

Cost     

Béns històrics 36.490 2.249 0 38.739 

Aplicacions informàtiques 599.345 2.378.896 (2.610) 2.975.631 

Drets de superfície 2.402.500 0 0 2.402.500 

Total 3.038.335 2.381.145 (2.610) 5.416.870 

Amortització acumulada     

Béns històrics 0 0 0 0 

Aplicacions informàtiques (389.117) (86.707) 2.610 (473.214) 

Drets de superfície (101.584) (80.083) 0 (181.667) 

Total (490.701) (166.790) 2.610 (654.881) 

Provisions (18.922) 0 0 (18.922) 

Valor net 2.528.712 2.214.355 0 4.743.067 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC.  
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Quadre 41. Immobilitzat immaterial a 31 de desembre del 2010  
Concepte Saldo a 31.12.2009 Altes Baixes/traspassos Saldo a 31.12.2010 

Cost     

Béns històrics 38.739 0 0 38.739 
Aplicacions informàtiques 2.975.631 1.630.051 (1.028.532) 3.577.150 
Drets de superfície 2.402.500 0 0 2.402.500 

Total 5.416.870 1.630.051 (1.028.532) 6.018.389 

Amortització acumulada     

Béns històrics 0 0 0 0 
Aplicacions informàtiques (473.214) (93.830) 3.179 (563.865) 
Drets de superfície (181.667) (80.083) 0 (261.750) 

Total (654.881) (173.913) 3.179 (825.615) 

Provisions (18.922) 0 0 (18.922) 

Valor net 4.743.067 1.456.138 (1.025.353) 5.173.852 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC.  

 
El compte Drets de superfície recull els drets de superfície cedits gratuïtament pel Govern 
de la Generalitat de Catalunya a favor de la UPC sobre dos terrenys situats en el Campus 
de Castelldefels per 1,57 M€ i 0,83 M€, per a la construcció d’un edifici destinat a activitats 
de recerca, desenvolupament i innovació i per a la construcció d’un edifici destinat a seu 
del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), respectivament. El 
període de concessió per a ambdós drets de superfície és de trenta anys amb possibilitat 
de pròrroga.  
 
 
3.8.2. Immobilitzat material 
 
La composició de l’epígraf Immobilitzat material corresponent als exercicis 2008, 2009 i 
2010 ha estat la següent: 
 
Quadre 42. Immobilitzat material a 31 de desembre del 2008 
Concepte Saldo a 31.12.2007 Altes Baixes Traspassos Saldo a 31.12.2008 

Cost      

Terrenys i construccions 289.187.837 13.841.140 (166.201) (292.595) 302.570.181 
Instal. tècniques i maquinària 96.030.304 6.847.714 (268.910) 370.258 102.979.366 
Utillatge i mobiliari 33.340.669 2.452.392 (362.877) (3.648) 35.426.536 
Equips procés informació 64.124.170 5.863.809 (1.986.871) 0 68.001.108 
Altre immobilitzat 1.291.355 244.446 0 0 1.535.801 
Immobilitzat en curs 465.835 290.322 0 (74.015) 682.142 

Total 484.440.170 29.539.823 (2.784.859) 0 511.195.134 

Amortització acumulada          

Terrenys i construccions (49.974.459) (4.281.121) 0 0 (54.255.580)
Instal. tècniques i maquinària (73.039.460) (6.454.743) 254.424 0 (79.239.779)
Utillatge i mobiliari (23.939.631) (1.728.691) 204.594 0 (25.463.728)
Equips procés informació (52.595.619) (5.401.219) 1.824.338 0 (56.172.500)
Altre immobilitzat (842.073) (98.676) 0 0 (940.749)

Total (200.391.242) (17.964.450) 2.283.356 0 (216.072.336)

Provisions (613.915) 0 0 0 (613.915)

Valor net 283.435.013 11.575.373 (501.503) 0 294.508.883 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 
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Quadre 43. Immobilitzat material a 31 de desembre del 2009 

Concepte Saldo a 31.12.2008 Altes Baixes Traspassos Saldo a 31.12.2009 

Cost      

Terrenys i construccions 302.570.181 7.106.386 (1.815.057) (539.115) 307.322.395 

Instal. tècniques i maquinària 102.979.366 6.123.396 (881.345) 584.870 108.806.287 

Utillatge i mobiliari 35.426.536 2.516.891 (664.236) 0 37.279.191 

Equips procés informació 68.001.108 5.047.978 (6.171.867) 0 66.877.219 

Altre immobilitzat 1.535.801 74.102 (15.841) 0 1.594.062 

Immobilitzat en curs 682.142 282.062 (45.756) 0 918.448 

Total 511.195.134 21.150.815 (9.594.102) 45.755 522.797.602 

Amortització acumulada           

Terrenys i construccions (54.255.580) (4.703.519) 0 0 (58.959.099)

Instal. tècniques i maquinària (79.239.779) (6.708.162) 866.137 0 (85.081.804)

Utillatge i mobiliari (25.463.728) (1.900.369) 606.123 0 (26.757.974)

Equips procés informació (56.172.500) (5.550.678) 6.131.951 0 (55.591.227)

Altre immobilitzat (940.749) (101.994) 9.063 0 (1.033.680)

Total (216.072.336) (18.964.722) 7.613.274 0 (227.423.784)

Provisions (613.915) 0 0 0 (613.915)

Valor net 294.508.883 2.186.093 (1.980.828) 45.755 294.759.903 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
Quadre 44. Immobilitzat material a 31 de desembre del 2010 

Concepte Saldo a 31.12.2009 Altes Baixes Traspassos Saldo a 31.12.2010 

Cost      

Terrenys i construccions 307.322.395 19.136.049 0 0  326.458.444 

Instal. tècniques i maquinària 108.806.287 3.870.301 (2.629.818) 49.371 110.096.141 

Utillatge i mobiliari 37.279.191 2.694.869 (1.150.115) 0  38.823.945 

Equips procés informació 66.877.219 4.749.988 (7.724.903) (49.371) 63.852.933 

Altre immobilitzat 1.594.062 166.292 (33.998) 0 1.726.356 

Immobilitzat en curs 918.448 546.184 (475) 0 1.464.157 

Total 522.797.602 31.163.683 (11.539.309) 0 542.421.976 

Amortització acumulada           

Terrenys i construccions (58.959.099) (4.742.514) 0 0 (63.701.613)

Instal. tècniques i maquinària (85.081.804) (6.329.012) 2.502.631 0 (88.908.185)

Utillatge i mobiliari (26.757.974) (2.393.155) 1.132.725 0 (28.018.404)

Equips procés informació (55.591.227) (5.307.077) 7.680.656 0 (53.217.648)

Altre immobilitzat (1.033.680) (109.773) 33.853 0 (1.109.600)

Total (227.423.784) (18.881.531) 11.349.865 0 (234.955.450)

Provisions (613.915) 0 0 0 (613.915)

Valor net 294.759.903 12.282.152 (189.444) 0 306.852.611 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
S’ha conciliat el saldo de l’inventari d’immobilitzat amb els registres comptables de la Uni-
versitat amb resultat satisfactori. L’inventari d’immobilitzat a 31 de desembre del 2010 in-
clou un total de 87.534 elements (excloent terrenys, construccions i instal·lacions), dels 
quals 15.968 corresponen a adquisicions anteriors a l’any 1990, 24.165 a altes entre els 
exercicis 1990 i 1999, i 47.401 a altes des de l’any 2000 fins al 2010. Hi ha 164 elements 
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sense etiquetar i 3.131 elements no tenen una ubicació assignada per la seva naturalesa 
(portàtils, microordinadors i impressores). La Sindicatura ha realitzat una comprovació fí-
sica de 125 elements escollits de forma aleatòria (cinquanta elements anteriors a 1990, 
trenta elements dels exercicis 1990 a 1999, vint elements dels exercicis 2000 a 2010 i vint-
i-cinc elements escollits en la revisió física i dels quals s’ha comprovat la inclusió en 
l’inventari) i de tots els elements amb un valor net superior a 0,10 M€ (tretze elements en 
total). Del treball realitzat es desprenen les observacions següents:  
 
• No s’han trobat vint-i-un elements (sis en la verificació de llistat a inventari físic i quinze 

en la verificació de físic a llistat). Dos elements no trobats en la verificació de físic a llis-
tat són un ordinador personal i un Notebook. Segons els responsables, en la gestió dels 
elements d’ús personal (principalment els ordinadors) es produeixen amb freqüència di-
ferències perquè els usuaris no comuniquen les altes, les baixes o els canvis de des-
tinació. 

• La descripció d’un element en l’inventari no es corresponia amb l’element físic.  

• En vint casos els elements no estaven etiquetats (en sis casos es tracta d’elements de 
laboratori. Els altres casos corresponen a elements amb etiquetes d’UPCNET, SL que es 
van poder localitzar pel número de sèrie i ubicació).  

• Cinc elements estaven en una ubicació diferent de la que apareixia en l’inventari. 

• Dinou elements estaven pendents de ser donats de baixa en l’inventari perquè estaven 
obsolets o danyats. Algunes escoles i laboratoris tenen elements antics i no fan revisions 
anuals per poder així identificar els elements obsolets o danyats i donar-los de baixa en 
l’inventari de la Universitat. 

• Tres elements estaven cedits temporalment, però l’inventari no informava d’aquesta 
cessió.  

 
D’altra banda, també s’ha observat que quan s’adquireix mobiliari, es dóna d’alta el valor 
d’adquisició en el seu conjunt i no actiu per actiu, fet que dificulta el control de l’immo-
bilitzat per part de la Universitat.  
 
L’immobilitzat material inclou 2,66 M€ corresponents a les aportacions de la UPC a la cons-
trucció de l’Edifici Neápolis de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb els convenis subscrits amb 
l’Ajuntament d’aquesta ciutat. La UPC hi té una concessió d’ús d’una planta de l’edifici per 
un termini de cinquanta anys.  

S’ha realitzat una revisió dels usos dels edificis de l’inventari de la Universitat. S’ha com-
provat que molts d’aquests edificis estan ocupats per entitats vinculades a la UPC i per 
institucions de recerca. La informació disponible no ha permès concloure sobre si la Uni-
versitat recupera el cost d’aquests espais per via de la facturació als ocupants.  
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D’acord amb el conveni del 23 de juny de 1999, el Consorci de la Zona Franca de Barce-
lona assumeix la construcció i explotació d’un edifici sobre terrenys de la UPC. El Consorci 
serà el titular de l’edifici que es construeix per haver-lo finançat íntegrament. En contra-
prestació de la cessió d’ús del sòl que li fa la Universitat, el Consorci es compromet a 
transmetre-li una superfície igual al 10% de la superfície total útil de l’edifici construït. 
L’Acord estableix que aquesta transmissió es portarà a terme una vegada signada l’acta 
de recepció provisional de les obres. L’1 de juny del 2002 ambdues parts van signar un 
nou conveni, l’objecte del qual va ser formalitzar el lliurament per part del Consorci a la 
UPC d’un conjunt de despatxos a l’edifici construït (Nexus II) que constitueixen el 10% de 
la superfície total útil de l’edifici esmentat. No obstant això, aquesta cessió d’ús no ha estat 
elevada a escriptura pública i tampoc no ha estat registrada comptablement per la Uni-
versitat.  
 
 
3.8.3. Immobilitzat financer  
 
La composició i moviments de l’epígraf Immobilitzat financer durant els exercicis 2008, 
2009 i 2010 es mostren a continuació: 
 
Quadre 45. Immobilitzat financer a 31 de desembre del 2008 

Concepte Saldo a 31.12.2007 Altes Baixes Saldo a 31.12.2008 

Immobilitzat financer 2.664.794 0 0 2.664.794 

Provisió per depreciació (520.545) (251.137) 0 (771.682)

Total 2.144.249 (251.137) 0 1.893.112 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
Quadre 46. Immobilitzat financer a 31 de desembre del 2009 

Concepte Saldo a 31.12.2008 Altes Baixes Saldo a 31.12.2009 

Immobilitzat financer 2.664.794 320 0 2.665.114 

Provisió per depreciació (771.682) 0 152.058 (619.624)

Total 1.893.112 320 152.058 2.045.490 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 
 
Quadre 47. Immobilitzat financer a 31 de desembre del 2010 

Concepte Saldo a 31.12.2009 Altes Baixes Saldo a 31.12.2010 

Immobilitzat financer 2.665.114 614 0 2.665.728 

Provisió per depreciació (619.624) (232.036) 0 (851.660)

Total 2.045.490 (231.422) 0 1.814.068 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
El saldo de l’immobilitzat financer recull el cost de les participacions directes de la UPC en 
empreses. Les aportacions de la Universitat a fundacions es registren com a despesa en 
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tractar-se d’aportacions fetes sense finalitat de lucre i que no es recuperaran. En els exer-
cicis 2008, 2009 i 2010 el Consell Social de la UPC ha autoritzat la participació de la Uni-
versitat en societats mercantils, fundacions i altres entitats. El treball realitzat per la Sindi-
catura no ha inclòs el seguiment d’aquests acords. Així mateix, la UPC no disposa d’un 
inventari amb la relació de totes les entitats en què participa i la forma de participació.  
 
La relació de les participacions comptabilitzades a 31 de desembre del 2010 és la se-
güent: 
 
Quadre 48. Participacions comptabilitzades de les quals és titular la UPC a 31 de desembre del 2010 

Accions 
Participació

% 
Capital

social 
Fons

propis 
Cost 

participació Provisions 
Valor

net 

INNOVA 31, SA 37,00 3.000.000 2.024.377 1.110.000 (360.981) 749.019 

Parc Mediterrani de la Tecnologia, SL 99,91 193.066 269.815 319.833 (50.261) 269.572 

UPCNET, SL 99,90 309.515 940.628 309.221 - 309.221 

AIDIT, SL 50,00 345.582 465.233 300.506 - 300.506 

Edicions UPC, SL 99,91 135.392 93.168 530.637 (437.553) 93.084 

INVERTEC 0,14 17.858.000 15.810.892 25.000 (2.866) 22.134 

Altres empreses participades - - - 70.532 - 70.532 

Total - - - 2.665.729 (851.661) 1.814.068 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 

Transaccions amb entitats vinculades 

El quadre següent mostra el detall de les transaccions entre la UPC i les entitats vinculades 
en els exercicis 2008, 2009 i 2010. 
 
Quadre 49. Transaccions amb entitats vinculades 

2008 2009 2010 

Entitat 
Serveis 
prestats 

Serveis 
rebuts 

Serveis 
prestats 

Serveis 
rebuts 

Serveis  
prestats 

Serveis 
rebuts 

FPC 3.642.107 219.680 3.113.451 116.756 2.673.772 666.836 

UPCNET, SL 57.564 13.076.103 121.987 14.153.261 216.329 15.025.014 

Parc Mediterrani de la Tecnologia, SL 177.828 1.113.856 139.424 1.230.049 118.757 1.172.581 

Edicions de la UPC, SL 5.938 124.663 13.563 402.668 4.351 271.138 

Total 3.883.437 14.534.302 3.388.425 15.902.734 3.013.209 17.135.569 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
 
3.8.4. Deutors a llarg termini 
 
La composició i moviments de l’epígraf Deutors a llarg termini durant els exercicis 2008, 
2009 i 2010 es mostren a continuació: 
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Quadre 50. Deutors a llarg termini a 31 de desembre del 2008  

Concepte 
Saldo a

31.12.2007 Altes 
Traspàs a  

curt termini 
Saldo a

31.12.2008 

Generalitat 24.501.005 0 0 24.501.005 

Bestreta a retornar per la Fundació CIM 120.201 0 0 120.201 

Bestreta a retornar per l’FPC 454 0 0 454 

Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques 512.401 4.512.257 (56.917) 4.967.741 

Centre Tecnològic per a la Indústria Aeronàutica i 
de l’Espai, Fundació Privada 0 392.442 0 392.442 

Consorci Institut de Geomàtica 0 150.580 0 150.580 

CIMNE 0 503.437 0 503.437 

Baolab Microsystem, SL  0 55.463 0 55.463 

Comptes en participació 621.090 100.990 0 722.080 

Total 25.755.151 5.715.169 (56.917) 31.413.403 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
Quadre 51. Deutors a llarg termini a 31 de desembre del 2009 

Concepte 
Saldo a

31.12.2008 Altes 
Traspàs a  

curt termini 
Saldo a

31.12.2009 

Generalitat 24.501.005 0 0 24.501.005 

Bestreta a retornar per la Fundació CIM 120.201 0 0 120.201 

Bestreta a retornar per l’FPC 454 0 0 454 

Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques 4.967.741 0 (56.917) 4.910.824 

Centre Tecnològic per a la Indústria Aeronàutica i de 
l’Espai, Fundació Privada 392.442 0  0 392.442 

Consorci Institut de Geomàtica 150.580 0  0 150.580 

CIMNE 503.437 0  0 503.437 

Baolab Microsystem, SL 55.463 60.015  0 115.478 

Comptes en participació 722.080 0  0 722.080 

Total 31.413.403 60.015 (56.917) 31.416.501 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
Quadre 52. Deutors a llarg termini a 31 de desembre del 2010 

Concepte 
Saldo a

31.12.2009 Altes 
Traspàs a 

curt termini 
Saldo a

31.12.2010 

Generalitat 24.501.005 0 0 24.501.005 

Bestreta a retornar per la Fundació CIM 120.201 0 (31.574) 88.627 

Bestreta a retornar per l’FPC 454 0 0 454 

Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques 4.910.824 0 (56.917) 4.853.907 

Centre Tecnològic per a la Indústria Aeronàutica i de 
l’Espai, Fundació Privada 392.442 0 0 392.442 

Consorci Institut de Geomàtica 150.580 0 0 150.580 

CIMNE 503.437 0 0 503.437 

Baolab Microsystem, SL 115.478 0 0 115.478 

Comptes en participació 722.080 0 0 722.080 

Total 31.416.501 0 (88.491) 31.328.010 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 
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L’epígraf Generalitat recull l’import registrat per la UPC pel compromís de la Generalitat del 
retorn dels crèdits atorgats pel MEC en la convocatòria del Pla nacional d’R+D+I 2004-
2007, corresponent als préstecs atorgats pel MEC en les convocatòries dels exercicis 2005 
i 2006 per al finançament d’infraestructures cientificotecnològiques i projectes de recerca. 
La UPC té registrats com a Deutors a llarg termini i com a Ajustaments per periodificació 
aquests imports. A 31 de desembre del 2008, del 2009 i del 2010 la UPC no té cap dret de 
cobrament i, en conseqüència, els deutors a llarg termini i els ajustaments per periodi-
ficació estan sobrevalorats en 24,50 M€. Aquest compromís no implica cap deute de la Ge-
neralitat envers la Universitat.  
 
Les addicions de la Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques, del Centre Tecnolò-
gic per a la Indústria Aeronàutica i de l’Espai, Fundació Privada, del Consorci Institut de 
Geomàtica, del CIMNE i de Baolab Microsystem, SL corresponen a bestretes reembor-
sables atorgades a la Universitat pel MEC i que han estat transferides a aquestes entitats 
donat que la UPC actua com entitat col·laboradora. Aquests imports a cobrar compensen 
les anualitats registrades en concepte de bestretes reintegrables dins dels creditors a llarg 
termini. No obstant això, els saldo deutor de Baolab Microsystem, SL a 31 de desembre del 
2010 està infravalorat en 0,21 M€.  
 
El concepte Comptes en participació recull les participacions que té la UPC en el capital 
d’empreses de base tecnològica que es troben en la fase inicial del seu desenvolupament. 
Aquestes participacions estan finançades pel Centre d’Innovació i Desenvolupament Em-
presarial (CIDEM) i a 31 de desembre del 2010 eren les següents: 
 

Quadre 53. Comptes en participació a 31 de desembre del 2010 

Empreses 
Saldo a 

31.12.2010 

Engindat Solutions, SL 87.300 

Openwired, SL 84.780 

Baolab Microsystem, SL 100.000 

Astron Biomedical, SL 50.000 

Justinmind, SL 100.000 

Tecnologia Solar Concentradora, SL 100.000 

Elephant Memo, SL 100.000 

Hidrometeorological, SL 100.000 

Total 722.080 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
 
3.8.5. Deutors 
 
El desglossament dels deutors a 31 de desembre del 2008, del 2009 i del 2010 és el se-
güent: 
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Quadre 54. Deutors 

Concepte 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Deutors pressupostaris 85.416.801 89.634.227 80.027.385 

Deutors no pressupostaris 2.833.452 2.794.862 2.261.898 

Provisions insolvències (1.727.370) (2.552.488) (3.079.992) 

Ajustaments 0 0 123.358 

Total 86.522.883 89.876.601 79.332.649 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 
Nota: Els deutors pressupostaris que figuren en aquest quadre difereixen del total de drets 
pendents de cobrament del pressupost corrent i tancat que es mostren en l’apartat 3.7 per 
als exercicis 2009 i 2010. 

 

Deutors pressupostaris 

La UPC presenta un compte de deutors pressupostaris sense diferenciar els deutors del 
pressupost corrent dels deutors d’exercicis tancats. Això fa que la Sindicatura no pugui 
conciliar l’import de deutors de l’exercici corrent amb els drets pendents de cobrament 
segons l’estat d’execució del pressupost.  
 
El desglossament a 31 de desembre del 2010 segons l’exercici de liquidació del dret és el 
següent:  
 

Quadre 55. Drets pendents segons l’exercici 
de liquidació a 31 de desembre del 2010 

Exercici liquidat Import 

2000 32.992 

2001 23.575 

2002 103.913 

2003 6.285.427 

2004 1.247.475 

2005 516.300 

2006 7.655.134 

2007 1.252.206 

2008 3.960.615 

2009 6.987.857 

2010 51.961.891 

Total 80.027.385 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
De l’anàlisi realitzada dels drets que continuaven pendents de cobrament a març del 2012, 
la Sindicatura considera que a 31 de desembre del 2010 hi ha drets per un total de 
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18,25 M€ que són de dubtós cobrament. En la comptabilitat financera la Universitat té crea-
da una provisió per insolvències de 3,08 M€ i en la liquidació pressupostària ha registrat 
una provisió de 0,20 M€. Per tant, en opinió de la Sindicatura, a 31 de desembre del 2010 
els drets pendents de cobrament i el romanent de tresoreria estan sobrevalorats en 
18,05 M€ i la provisió per insolvències i els fons propis estan, respectivament, infravalorada 
i sobrevalorats en 15,17 M€.  
 
Dels drets pendents de cobrament a 31 de desembre del 2010 que encara estan pendents 
de cobrament a març del 2012 destaquen 11,12 M€ de deute acumulat de la Generalitat. 
Aquest import inclou un deute pendent de cobrar de la Generalitat de Catalunya per des-
peses de funcionament de 6,53 M€ i un deute pel PIU 2001-2006 de 4,59 M€. El detall del 
deute és el següent:  
 

Quadre 56. Deute pendent de cobrament de la Generalitat de Catalunya a 31 
de desembre del 2010 

Concepte Import 

Deutes anteriors a 2003 5.182.907 

Increment retributiu 2% PAS 2003 750.120 

Diferència transferència derivada 2003 276.328 

Diferència transferència derivada 2004 59.644 

Diferència transferència derivada 2005 265.242 

Deute PIU 2001-2006 4.588.456 

Total 11.122.697 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
L’Acord de Govern del 10 d’octubre del 2006, pel qual s’aprova l’escenari de finançament 
de la Generalitat a les universitats públiques per al període 2007-2010, preveu que durant 
el període 2008-2010 es consignaran als pressupostos de la Generalitat fins a un màxim de 
61,70 M€ per compensar les universitats en el cas que les decisions de la Generalitat 
anteriors al 31 de desembre del 2005 hagin pogut ocasionar dèficits que calgui regula-
ritzar. De la informació facilitada pel Departament d’Economia i Coneixement del juliol del 
2011 es desprèn que, tot i que es reconeix el deute amb la UPC, es fa constar que els 
pressupostos de la Generalitat dels exercicis 2008-2010 no han consignat cap quantitat 
per fer front a aquest pagament.9 Per tant, en opinió de la Sindicatura, i d’acord amb els 
principis comptables públics, aquest deute que té registrat la UPC amb la Generalitat 
s’hauria de cancel·lar.  
 
Els drets pendents de cobrament inclouen 4,68 M€ corresponents a pagaments a rebre de 
l’AGAUR, dels quals 3,52 M€ corresponen a deute generat en l’exercici 2010. Atès que el 
 

 
9. Vegeu l’informe 16/2012 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu al Pla de finançament per a la 
millora de les universitats públiques catalanes 2007-2010. 
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deute amb l’AGAUR no ha estat conciliat, la Sindicatura no es pot pronunciar sobre la rao-
nabilitat i cobrabilitat d’aquest saldo.  
 
De la informació facilitada sobre gestió de morositat de l’exercici 2010 es desprèn que 
s’han gestionat factures impagades per 6,92 M€, de les quals s’han cobrat 3,96 M€ i resten 
pendents 2,96 M€. Per a l’anàlisi de la quantitat pendent, la Sindicatura ha analitzat els 
deutors del CTT superiors a 100.000 €, que representen un 50,33% de l’import total. De la 
seva anàlisi es desprèn que en deu projectes els responsables estaven vinculats a les em-
preses deutores.  
 

Deutors no pressupostaris 

El saldo dels deutors no pressupostaris s’ha conciliat satisfactòriament amb els deutors per 
operacions extrapressupostàries descrites en l’apartat 3.6.1 d’aquest informe.  
 
 
3.8.6. Tresoreria 
 
En l’àrea de Tresoreria s’ha realitzat una revisió de l’ús de les targetes de crèdit de la Uni-
versitat.  
 
La Universitat no disposa d’una relació de les targetes de crèdit vigents a 31 de desembre 
del 2010. Per a la realització del treball de fiscalització, la UPC ha facilitat a la Sindicatura 
un informe de la situació de les targetes de crèdit a maig del 2012, que conté un inventari 
de les targetes actives amb detall per persona i tipus de targeta. A més, la UPC ha facilitat 
un fitxer amb la relació de targetes de crèdit del CTT, que són gestionades de forma 
separada. S’ha seleccionat una mostra aleatòria de quinze titulars i s’ha revisat una mostra 
de liquidacions de les targetes seleccionades. No s’ha rebut la informació corresponent a 
quatre de les targetes seleccionades. De l’anàlisi realitzada es desprèn que existeix un 
conjunt de despeses dels exercicis fiscalitzats la relació de les quals amb l’activitat de la 
Universitat podria ser qüestionable (restaurants, hotels i peatges en dissabtes, diumenges i 
festius; hotels de luxe i viatges, entre d’altres).  
 
D’altra banda, en els exercicis fiscalitzats, la Universitat va renovar les pòlisses de crèdit 
que tenia subscrites amb diferents entitats financeres per un total de 23,00 M€. Durant els 
exercicis es van produir algunes modificacions en els límits de les pòlisses i en el tipus 
d’interès aplicable respecte d’anys anteriors. A 31 de desembre del 2008, del 2009 i del 
2010 les pòlisses de crèdit presentaven un saldo positiu d’1,69 M€, 2,81 M€ i 4,84 M€ 
respectivament. L’article 81 de la LOU estableix que qualsevol operació d’endeutament de 
les universitats públiques ha de ser autoritzada per la comunitat autònoma. La UPC no 
disposava d’aquesta autorització de la Generalitat per als exercicis 2008 i 2009; sí la tenia, 
en canvi, per a l’exercici 2010.  
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3.8.7. Fons propis 
 
La composició dels Fons propis de la UPC a 31 de desembre del 2008, del 2009 i del 2010 
i els moviments en els exercicis fiscalitzats és la següent: 
 

Quadre 57. Fons propis a 31 de desembre del 2008 

Concepte 
Saldo a

31.12.2007 
Rebut/lliurat 

en cessió 
Aplicació 

resultat 
Saldo a

31.12.2008 

Patrimoni 18.977.198 0 (1.248.688) 17.728.510 

Patrimoni lliurat en cessió (3.985.252) (473.465) 0 (4.458.717)

Patrimoni rebut en cessió 4.728.843 0 0 4.728.843 

Resultat de l’exercici 2007 (1.248.688) 0 1.248.688 0 

Resultat de l’exercici 2008 0 0 (5.156.099) (5.156.099)

Total 18.472.101 (473.465) (5.156.099) 12.842.537 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
Quadre 58. Fons propis a 31 de desembre del 2009 

Concepte 
Saldo a

31.12.2008 
Rebut/lliurat 

en cessió 
Aplicació 

resultat 
Saldo a

31.12.2009 

Patrimoni propi 17.728.510 0 (5.156.099) 12.572.411 

Patrimoni lliurat en cessió (4.458.717) (1.815.057) 0 (6.273.774)

Patrimoni rebut en cessió 4.728.843 0 0 4.728.843 

Resultat de l’exercici 2008 (5.156.099) 0 5.156.099 0 

Resultat de l’exercici 2009 0 0 (8.320.278) (8.320.278)

Total 12.842.537 (1.815.057) (8.320.278) 2.707.202 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
Quadre 59. Fons propis a 31 de desembre del 2010 

Concepte 
Saldo a

31.12.2009 
Rebut/lliurat

en cessió 
Aplicació 

resultat 
Saldo a

31.12.2010 

Patrimoni  12.572.411 0 (8.320.278) 4.252.133 

Patrimoni lliurat en cessió (6.273.774) 0 0 (6.273.774)

Patrimoni rebut en cessió 4.728.843 0 0 4.472.843 

Resultat de l’exercici 2009 (8.320.278) 0 8.320.278 0 

Resultat de l’exercici 2010 0 0 4.660.046 4.660.046 

Total 2.707.202 0 4.660.046 7.367.248 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

Patrimoni rebut en cessió 

Els elements que pertanyen a tercers i que estan cedits temporalment a la UPC a 31 de 
desembre del 2008, del 2009 i del 2010 són els següents: 
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Quadre 60. Patrimoni rebut en cessió  

Concepte Terreny Construcció Maquinària Drets de superfície Total

Facultat de Matemàtiques 1.249.745 0 0 0 1.249.745

Maquinària tèxtil 0 0 1.076.598 0 1.076.598

Terreny Campus Castelldefels 0 0 0 2.402.500 2.402.500

Total 1.249.745 0 1.076.598 2.402.500 4.728.843

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

Patrimoni lliurat en cessió a tercers 

La composició del patrimoni lliurat en cessió a tercers a 31 de desembre del 2008, del 
2009 i del 2010 és la següent: 
 
Quadre 61. Patrimoni lliurat en cessió  

Concepte 
Mobiliari i

equipaments Locals Terrenys Total

Residències d’estudiants de Terrassa i Barcelona 669.335 0 0 669.335

Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) 0 270.000 0 270.000

Fundació CIM 451.064 1.196.724 0 1.647.788

BSC 16.783 881.365 0 898.148

Residència d’estudiants del Campus Nord 0 0 499.981 499.981

Saldo a 31.12.2007 1.137.182 2.348.089 499.981 3.985.252

Lliuraments de l’exercici 2008:         

Mobiliari i equips CIMNE 473.465 0 0 473.465

Saldo a 31.12.2008 1.610.647 2.348.089 499.981 4.458.717

Lliuraments de l’exercici 2009:         

Residència d’estudiants de Vilanova i la Geltrú 0 0 1.171.974 1.171.974

Residència d’estudiants de Terrassa 0 0 643.083 643.083

Saldo a 31.12.2009  1.610.647 2.348.089 2.315.038 6.273.774

Lliuraments de l’exercici 2010  0 0 0 0

Saldo a 31.12.2010 1.610.647 2.348.089 2.315.038 6.273.774

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 
Nota: Els moviments més rellevants dels exercicis 2008 i 2009 s’expliquen en l’apartat d’immobilitzat material (vegeu 
l’apartat 3.8.2). 

 
L’article 89 de la LUC i l’article 137 dels Estatuts de la UPC estableixen que correspon al 
Consell Social vetllar pel patrimoni de la Universitat i aprovar la desafectació dels béns de 
domini públic de la Universitat. Les cessions realitzades en els exercicis 2008 i 2009 no 
han estat aprovades pel Consell Social de la UPC, a excepció de la cessió del terreny de la 
residència d’estudiants de Terrassa.  
 
 
3.8.8. Ingressos a distribuir en diversos exercicis 
 
La composició i moviments durant els exercicis 2008, 2009 i 2010 són els següents: 
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Quadre 62. Ingressos a distribuir en diversos exercicis a 31 de desembre del 2008 

Concepte Saldo a 31.12.2007 Altes Imputació a resultats Saldo a 31.12.2008 

Subvencions de capital inversions 143.703.026 9.296.996 (6.810.689) 146.189.333 

Comptes en participació 621.090 100.990 0 722.080 

Total 144.324.116 9.397.986 (6.810.689) 146.911.413 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
Quadre 63. Ingressos a distribuir en diversos exercicis a 31 de desembre del 2009 

Concepte Saldo a 31.12.2008 Altes Imputació a resultats Saldo a 31.12.2009 

Subvencions de capital inversions 146.189.333 7.820.123 (7.062.890) 146.946.566 

Comptes en participació 722.080 0 0 722.080 

Total 146.911.413 7.820.123 (7.062.890) 147.668.646 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
Quadre 64. Ingressos a distribuir en diversos exercicis a 31 de desembre del 2010 

Concepte Saldo a 31.12.2009 Altes Imputació a resultats Saldo a 31.12.2010 

Subvencions de capital inversions 146.946.566 13.077.739 (7.083.088) 152.941.217 

Comptes en participació 722.080 0 0 722.080 

Total 147.668.646 13.077.739 (7.083.088) 153.663.297 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
Els ingressos a distribuir en diversos exercicis es componen de les subvencions de capital 
de la Generalitat, de l’Estat i del sector privat per al finançament de béns de capital fix i de 
les donacions rebudes. 
 
 
3.8.9. Provisió per a riscos i despeses 
 
La composició i moviments durant els exercicis 2008, 2009 i 2010 han estat els següents: 
 
Quadre 65. Provisions per a riscos i despeses a 31 de desembre del 2008 

Concepte Saldo a 31.12.2007 Dotacions Aplicacions Saldo a 31.12.2008 

Provisió recàrrecs Seguretat Social 757.275 0 0 757.275 

Provisió per pensions 7.473.103 0 (875.156) 6.597.947 

Total 8.230.378 0 (875.156) 7.355.222 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
Quadre 66. Provisions per a riscos i despeses a 31 de desembre del 2009 

Concepte Saldo a 31.12.2008 Dotacions Aplicacions Saldo a 31.12.2009 

Provisió recàrrecs Seguretat Social 757.275 0 0 757.275 

Provisió per pensions 6.597.947 329.897 0 6.927.844 

Total 7.355.222 329.897 0 7.685.119 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 
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Quadre 67. Provisions per a riscos i despeses a 31 de desembre del 2010 

Concepte Saldo a 31.12.2009 Dotacions Aplicacions Saldo a 31.12.2010 

Provisió recàrrecs Seguretat Social 757.275 0 (743.038) 14.237 

Provisió per pensions 6.927.844 12.366 0 6.940.210 

Total 7.685.119 12.366 (743.038) 6.954.447 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 

Provisió per recàrrecs a la Seguretat Social 

L’import de 0,76 M€ registrat a 31 de desembre del 2008 i del 2009 en concepte de recàr-
recs de constrenyiment pendents de pagament a la Seguretat Social és conseqüència de 
l’ingrés fora de termini de les quotes patronals corresponents als mesos de març a de-
sembre de 1992. Aquest import va quedar establert mitjançant resolució de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, del 10 de desembre de 1998, per la qual es va denegar la 
sol·licitud de condonació presentada prèviament per la Universitat. Davant aquesta dene-
gació, la Universitat va interposar un altre recurs. Per aquesta contingència, la UPC man-
tenia una provisió per 0,76 M€ i un romanent de tresoreria específic pel mateix import. En 
l’exercici 2010 la UPC ha aplicat aquesta provisió d’acord amb la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de maig del 2010 que requereix a la UPC el pagament de les quan-
titats assenyalades. 
 

Provisió per pensions 

L’article 53 del V Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques cata-
lanes estableix que els treballadors amb una antiguitat mínima de deu anys tindran dret en 
el moment de la jubilació a percebre l’import íntegre de tres mensualitats i una mensualitat 
més per cada cinc anys o fracció que excedeixi els deu anys de referència. El PAS fun-
cionari també té dret a rebre aquest premi en aplicació dels acords d’equiparació amb el 
PAS laboral (vegeu l’apartat 3.5.1).  
 
L’article 50 del Conveni col·lectiu del PDI laboral estableix que els treballadors a temps 
complet que tinguin acreditada una antiguitat de quinze anys amb dedicació exclusiva a la 
mateixa universitat tenen dret a percebre l’import de dues pagues extraordinàries.  

El passiu registrat a 31 de desembre del 2007 està calculat a partir d’un estudi actuarial de 
l’any 2002. El gener del 2009 la UPC ha actualitzat el càlcul actuarial del premi de jubilació. 
La diferència sorgida entre l’estudi actuarial de l’exercici 2002 i el nou estudi actuarial ha 
suposat una reducció de la provisió a 31 de desembre del 2008 de 0,88 M€. La dotació 
realitzada per als exercicis 2009 i 2010 s’ha fet a partir de l’estudi de gener del 2009, tenint 
en compte els increments de l’IPC i de la plantilla.  
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3.8.10. Creditors a llarg termini 
 
La composició i els moviments de l’epígraf Creditors a llarg termini durant els exercicis 
2008, 2009 i 2010 es mostren a continuació: 
 
Quadre 68. Composició i moviments de l’epígraf Creditors a llarg termini. Exercici 2008 

Concepte 
Saldo a

31.12.2007 
Préstecs

disposats 
Traspàs a

curt termini 

Reclassificació 
procedent del 

curt termini 
Saldo a

31.12.2008 

Bestreta FEDER (vegeu l’apartat 3.4.6) 2.413.849 0 (2.413.849) 0 0 

Bestretes reintegrables 38.826.196 9.177.273 (3.334.049) 1.409.529 46.078.949 

Adequació d’espais (vegeu l’apartat 3.4.6) 0 1.185.344 0 0 1.185.344 

Total 41.240.045 10.362.617 (5.747.898) 1.409.529 47.264.293 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 
 
Quadre 69. Composició i moviments de l’epígraf Creditors a llarg termini. Exercici 2009 

Concepte 
Saldo a

31.12.2008 
Préstecs

disposats 
Traspàs a

curt termini 

Reclassificació 
procedent del 

curt termini 
Saldo a

31.12.2009 

Bestreta FEDER (vegeu l’apartat 3.4.6) 0 1.211.385 (121.139) 0 1.090.246 

Bestretes reintegrables 46.078.949 2.220.560 (4.673.281) 1.827.651 45.453.879 

Adequació d’espais (vegeu l’apartat 3.4.6) 1.185.344 0 (117.661) 0 1.067.683 

Total 47.264.293 3.431.945 (4.912.081) 1.827.651 47.611.808 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
Quadre 70. Composició i moviments de l’epígraf Creditors a llarg termini. Exercici 2010 

Concepte 
Saldo a

31.12.2009 
Préstecs

disposats 
Traspàs a

curt termini 

Reclassificació 
procedent del 

curt termini 
Saldo a

31.12.2010 

Bestreta FEDER (vegeu l’apartat 3.4.6) 1.090.246 0 (121.139) 0 969.107 

Bestretes reintegrables 45.453.879 1.384.072 (6.226.107) 3.094.943 43.706.787 

Adequació d’espais (vegeu l’apartat 3.4.6) 1.067.683 0 (119.859) 0 947.824 

Total 47.611.808 1.384.072 (6.467.105) 3.094.943 45.623.718 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
Les bestretes reintegrables corresponen a diversos préstecs atorgats pel MEC mitjançant 
convocatòria pública per al finançament d’infraestructures cientificotecnològiques i pro-
jectes de recerca els exercicis 2000 a 2010. Del deute total pendent a 31 de desembre del 
2010, 5,76 M€ tenien venciment el 2011, 7,07 M€ el 2012 i la resta té venciment posterior. 
Totes les bestretes reintegrables tenen un interès del 0% i s’amortitzaran fins a l’any 2024. 
 
En els exercicis fiscalitzats la UPC ha demanat al Ministeri diversos ajornaments, que han 
estat atorgats a un tipus d’interès igual al de demora vigent en el moment de l’atorgament. 
En opinió de la Sindicatura, aquests ajornaments són operacions d’endeutament i, per tant, 
d’acord amb l’article 81 de la LOU, haurien d’haver estat autoritzats pel Govern de la Gene-
ralitat. 
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3.8.11. Creditors a curt termini 
 
La UPC té registrats com a creditors a curt termini els següents imports: 
 
Quadre 71. Creditors a curt termini 

Concepte 2008 2009 2010 

Creditors pressupostaris 25.216.818 25.073.069 34.958.551 

Administracions públiques 12.110.685 14.672.423 20.369.490 

Altres creditors no pressupostaris 37.674.439 36.346.708 22.219.701 

Total 75.001.942 76.092.200 76.547.742 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
La UPC presenta un compte de creditors pressupostaris sense diferenciar els creditors del 
pressupost corrent dels creditors d’exercicis tancats. Per això la Sindicatura no pot conci-
liar l’import dels creditors de l’exercici corrent amb les obligacions pendents de pagament 
segons l’estat d’execució del pressupost.  
 
El detall d’Altres creditors no pressupostaris a 31 de desembre del 2008, del 2009 i del 
2010 és el següent: 
 
Quadre 72. Altres creditors no pressupostaris 

Concepte 2008 2009 2010 

Provisió pagues extraordinàries i de vacances 6.117.566 6.236.708 5.813.465 

Provisió per devolució de matrícula 500.961 569.344 300.000 

Provisió transferència projectes europeus 4.550.269 6.373.270 6.163.206 

Préstecs a curt termini 3.334.049 4.794.420 6.467.105 

Préstecs a curt termini FPC 3.300.000 1.300.000 1.000.000 

Bestreta per subvencions pendents de cobrament 16.287.000 14.270.000 0 

Altres creditors no pressupostaris 3.584.594 2.802.966 0 

Altres provisions 0 0 1.475.925 

Total 37.674.439 36.346.708 21.219.701 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals de la UPC. 

Com ja s’ha esmentat en l’apartat 3.6.2 el concepte Bestreta per subvencions pendents de 
cobrament és una operació d’endeutament i s’hauria d’haver classificat en el Balanç dins 
de Deutors a curt termini amb entitats de crèdit.  
 
De l’anàlisi realitzada del registre d’IVA dels mesos de maig i juliol de l’exercici 2010, que 
comprenen un total de 3.639 i 4.946 factures, respectivament, es desprèn que en 2.557 
ocasions (70,27%) en el primer cas i en 3.932 ocasions (79,50%) en el segon cas, no s’ha 
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complert l’article 200.4 de la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic 
(LCSP), que estableix que l’Administració ha d’abonar el preu dins els seixanta dies se-
güents a la data d’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents documents 
que acreditin la realització parcial o total del contracte; termini que es modifica a cin-
quanta-cinc dies a partir del 7 de juliol del 2010 per la Llei 15/2010, per la qual s’esta-
bleixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Així mateix, en 
669 casos en el primer cas i en 915 casos en el segon cas, han transcorregut més de 
seixanta dies entre la data de les factures i la data de la seva introducció en el sistema in-
formàtic de la Universitat.  
 
 
3.8.12. Ajustaments per periodificació 
 
Els ajustaments per periodificació del passiu a 31 de desembre del 2008, del 2009 i del 
2010 presenten el detall següent: 
 
Quadre 73. Ajustaments per periodificació 

Concepte 2008 2009 2010 

Preus públics per a prestació de serveis 8.313.883 9.355.873 9.681.924 

Ingressos anticipats de projectes de recerca 585.421 661.264 361.461 

Subvencions i altres ingressos 98.427.175 111.114.645 107.285.183 

Subvencions amortitzacions parcs 25.004.442 25.004.442 25.004.442 

Total 132.330.921 146.136.224 142.333.010 

Imports en euros.  
Font: Comptes anuals de la UPC. 

 
El saldo de Subvencions i altres ingressos inclou l’import dels ingressos rebuts que al tan-
cament de l’exercici no han estat destinats a finançar despeses. El saldo de preus públics 
per a la prestació de serveis acadèmics universitaris correspon als ingressos diferits per 
prestació de serveis acadèmics universitaris dels mesos restants del curs acadèmic cor-
responent. El saldo d’ingressos anticipats de projectes de recerca inclou l’import cobrat 
d’anualitats futures de transferències per a recerca. El saldo de Subvencions amortització 
parcs recull l’import registrat per la UPC pel compromís de la Generalitat del retorn dels 
crèdits atorgats pel MEC en la convocatòria del Pla nacional d’R+D+I 2004-2007 (vegeu 
l’apartat 3.8.4).  

3.8.13. Conciliació entre el Resultat economicopatrimonial i el Romanent de 
tresoreria 

 

A continuació es presenta la conciliació de l’estalvi del Compte del resultat economicopa-
trimonial dels exercicis 2008, 2009 i 2010 amb el Romanent de tresoreria a 31 de de-
sembre del 2008, del 2009 i del 2010, respectivament: 
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Quadre 74. Conciliació de l’estalvi del Compte del resultat economicopatrimonial 

Concepte 2008 2009 2010 
    

Estalvi del Compte del resultat economicopatrimonial (5.156.099) (8.320.278) 4.660.046 
    

Operacions pressupostàries no reflectides en el Compte del resultat 
economicopatrimonial (10.165.943) (3.681.612) (15.032.828)

Operacions comptables no reflectides en la Liquidació pressupostària 14.014.156 19.016.536 2.550.143 
    

Saldo pressupostari (1.307.886) 7.014.646 (7.822.639)
    

    

Romanent de tresoreria a 31.12.2007 35.099.242   
Romanent de tresoreria a 31.12.2008 33.791.456 33.791.456  
Romanent de tresoreria a 31.12.2009  40.806.102 40.806.102 
Romanent de tresoreria a 31.12.2010   32.983.463 
    

Variació del romanent (1.307.786) 7.014.646 (7.822.639)
    

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 
Nota: La diferència entre el saldo pressupostari i la variació del romanent de l’exercici 2008 de 100 € no ha estat conciliada. 

 
 

3.9. CORONA I GRUP UPC 
 
Segons la denominació de la Universitat, la Corona UPC és el conjunt d’entitats en què la 
UPC exerceix una posició de domini majoritari, així com un altre conjunt d’entitats vincu-
lades per motius de diversa índole en què la Universitat no té una participació majoritària. 
Es tracta d’entitats amb personalitat jurídica pròpia promogudes per la Universitat que rea-
litzen tasques de docència, recerca, transferència de resultats de la recerca i d’estudi i ex-
tensió universitària, habitualment ubicades als campus de la UPC i/o que els seus directius 
són personal propi de la Universitat, i en les quals, en funció de la seva temàtica, el PDI de 
la Universitat desenvolupa part de la seva tasca acadèmica.  
 
La Universitat juntament amb algunes de les entitats que formen part de la Corona UPC 
integren l’anomenat Grup UPC.  
 
En el quadre següent es presenten les entitats en les quals la UPC té una participació ma-
joritària o una posició de domini.  
 

Quadre 75. Entitats amb participació majoritària 

Entitat % participació 

Fundació Politècnica de Catalunya  100,00 

Edicions de la UPC, SL 99,97 

UPCNET, serveis d’accés a internet de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL  99,90 

Parc Mediterrani de la Tecnologia, SL 99,91 

Fundació Parc UPC 100,00 

Associació d’Amics de la UPC  n/a 

Font: Elaboració pròpia. 
Notes: Informació referida a 31 de desembre del 2010. 
n/a: no aplicable. 

 103



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 7/2013 
 

A continuació es presenta el detall de les entitats en les quals la UPC té una participació o 
posició no majoritària. 
 

Quadre 76. Entitats amb participació no majoritària 

Entitat % participació 

Agència d’Acreditació de Projectes d’Investigació, Desenvolupament i 
Innovació Tecnològica, SL (AIDIT, SL) 50,00 

Innova 31, SCR, SA 37,00 

Font: Elaboració pròpia. 
Nota: Informació referida a 31 de desembre del 2010. 

 
El 30 de març del 2009 el Consell de Govern de la Universitat va aprovar la constitució de 
la Fundació Parc UPC, l’objecte de la qual és promoure el desenvolupament social, econò-
mic i cultural al seu àmbit territorial d’actuació, i servir als objectius de la UPC en el foment 
de la recerca i la innovació i l’impuls a la seva difusió, la prestació de serveis científics i 
tecnològics a institucions i empreses públiques o privades, el foment de la cultura de la 
innovació i l’emprenedoria, i el suport a la creació d’empreses basades en el coneixement. 
Aquesta Fundació pertany a la UPC.  
 
El 27 de juny del 2011 l’Assemblea general extraordinària de l’Associació d’Amics de la 
UPC va aprovar la dissolució d’aquesta entitat.  
 
Segons els comptes anuals de la UPC de l’exercici 2010, Edicions de la UPC, SL tenia 
prevista la seva liquidació en l’exercici 2011 per integrar la seva activitat a la Universitat. El 
9 de febrer del 2011 el Consell de Govern de la UPC va aprovar el tancament i liquidació 
d’aquesta societat.  
 
El 16 de febrer del 2010 el Consell Social de la Universitat va aprovar la creació de la Fun-
dació Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC. L’Acord preveia que la dotació inicial d’a-
questa Fundació seria subscrita per la Universitat juntament amb la Fundació Parc UPC i 
l’FPC, entre d’altres. D’acord amb l’escriptura de constitució de la Fundació Centre d’Inno-
vació i Tecnologia de la UPC del 27 de gener del 2011 la seva dotació inicial de 60.000 € 
va ser aportada per la UPC (29.000 €) i per una empresa privada vinculada a un professor 
de la UPC (31.000 €). 
 
L’article 71.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya estableix que les 
universitats públiques han de trametre a la Sindicatura de Comptes abans del 30 d’abril els 
comptes anuals de l’exercici anterior de les entitats en què participen. La UPC no ha tra-
mès aquesta informació de les entitats participades per a l’exercici 2008 i per als exercicis 
2009 i 2010 ha estat retuda parcialment.  
 
També són entitats vinculades a la UPC, entre d’altres, les següents:  
 
• Centre Català del Plàstic  
• Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, Fundació Privada  
• Centre de Recerca en Matemàtica  
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• Centre d’Innovació del Transport  
• Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria  
• Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners  
• Centre Tecnològic de la Construcció 
• Centre Tecnològic de l’Aigua, Fundació Privada  
• Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya 
• Centre Tecnològic per a la Indústria Aeronàutica i de l’Espai, Fundació Privada  
• Consorci Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación  
• Consorci Institut de Geomàtica 
• Fundació CIM 
• Fundació Privada CTM Centre Tecnològic  
• Fundació Privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya 
• Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques  
• Fundació Privada I2 CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya 
• Fundació Privada per al Progrés de la Transferència de Calor  
• Gestió Integral de Residus Orgànics 
• Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya 
• Institut d’Estudis Espacials de Catalunya 
 
D’acord amb l’article 84 de la LOU, per a la promoció i desenvolupament de les seves 
finalitats, la UPC pot crear per sí sola o en col·laboració amb altres entitats públiques o pri-
vades, empreses, fundacions o altres persones jurídiques d’acord amb la legislació ge-
neral aplicable. La Universitat ha creat i/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 es-
pais de la UPC, altres tenen personal cedit, etc. No existeix informació disponible de l’acti-
vitat que la Universitat realitza conjuntament amb aquestes entitats ni valoració econòmica 
de les interrelacions existents amb elles.  

En els quadres següents es presenten els estats financers agregats del Grup UPC a 31 de 
desembre del 2008, del 2009 i del 2010, que no han estat fiscalitzats per la Sindicatura. El 
mètode aplicat ha estat el d’integració global o el de posada en equivalència, depenent del 
percentatge de participació.  
 
Els estats financers agregats del Grup UPC corresponents als exercicis 2008, 2009 i 2010 
van ser auditats per BDO Auditores, SL, que van emetre els seus informes amb una opinió 
favorable amb data 24 de juliol del 2009, 30 de juliol del 2010 i 30 de juliol del 2011, res-
pectivament.  
 
Segons l’article 41 dels Estatuts de la UPC, la relació entre la Universitat i cadascuna de 
les entitats del Grup UPC es regula, llevat que el Consell de Govern i el Consell Social 
acordin un altre procediment, mitjançant un contracte programa. No hi ha contractes pro-
grama actualitzats i vigents per als exercicis fiscalitzats, excepte pel cas de l’Associació 
d’Amics de la UPC. 



 

Quadre 77. Balanç agregat del Grup UPC 

Actiu 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 Passiu 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

        

Immobilitzat 331.885 335.260 347.796 Fons propis 13.376 3.279 9.216 

Immobilitzat immaterial 2.646 4.950 5.467 Patrimoni 18.724 11.983 3.684 

Immobilitzat material 295.854 297.236 309.512 Reserves soc. agregació per integració 341 619 398 

Inversions financeres permanents 33.385 33.074 32.817 Reserves soc. posades en equivalència (330) (277) (311) 

    Resultat de l’exercici (5.359) (9.046) 5.445 

        

    Ingressos a distribuir en diversos exercicis 146.911 147.669 153.663 

        

    Provisions riscos i despeses 7.369 7.685 6.954 
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    Creditors a llarg termini 47.264 47.706 45.718 

        

Actiu circulant 96.736 103.671 96.452 Creditors a curt termini 213.701 232.592 228.697 

Existències 711 309 174 Deutes amb entitats de crèdit 2 246 395 

Deutors 87.880 93.108 82.279 Creditors 75.272 77.790 77.086 

Inversions financeres temporals 4.459 3.500 3.616 Provisions riscos i despeses curt termini 4.021 2.330 2.435 

Tresoreria 3.266 6.211 10.032 Ajustaments periodificació 134.406 152.226 148.781 

Ajustaments periodificació 420 543 351     

        

Total actiu 428.621 438.931 444.248 Total passiu 428.621 438.931 444.248 

Imports en milers d’euros. 
Font: Estats financers agregats del Grup UPC. 
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 2008 2009 2010 s 2008 2009 2010 

Quadre 78. Compte de resultats agregat del Grup UPC 

Despeses Ingresso

        

Aprovisionaments 6.625 4.708 3.448 Vendes i prestació de serveis 43.476 42.160 38.663 
        

Despeses de gestió ordinària, funcionament dels 
serveis i prestacions socials 324.104 344.439 327.220 

Variació d’existències 53 (81) 143 

 Despeses de personal 240.583 253.414 247.969 Ingressos de gestió ordinària 46.102 56.924 47.914 

 Dotacions amortitzacions immobilitzat 18.721 19.839 19.451  Preus públics per prestació de serveis 46.102 56.924 47.914 

 Variació provisions de tràfic 777 402 135     

 Altres despeses d’explotació 63.076 69.795 58.964 Altres ingressos de gestió ordinària 11.218 4.196 3.484 

 Despeses financeres i assimilables 908 714 640  Altres ingressos de gestió 10.791 3.877 3.439 

 Variació de les provisions d’immobilitzat 26 269 61  Ingressos financers i assimilats 267 319 45 

 Diferències negatives de canvi 13 6 0  Diferències positives de canvi 6 0 0 

     Altres interessos i ingressos assimilats 154 0 0 
         

Transferències i subvencions 15.559 20.178 17.508 Transferències i subvencions 233.253 258.133 270.413 
        

Pèrdues i despeses extraordinàries 1.871 992 6.930 Beneficis i ingressos extraordinaris 8.653 0 0 
        

Impost sobre societats 20 22 32     
        

Resultat atribuïble a societats en equivalència 0 39 34 Resultat atribuïble a societats en equivalència 65 0 0 
        

Estalvi agregat  0 0 5.445 Desestalvi agregat 5.359 9.046 0 
        

Estalvi atribuïble a la UPC - - 5.445 Desestalvi atribuïble a la UPC 5.359 9.046 - 

Imports en milers d’euros. 
Font: Estats financers agregats del Grup UPC. 
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La Sindicatura ha revisat els informes d’auditoria de les entitats del Grup que han estat re-
tuts. En tots els casos les empreses auditores van expressar una opinió favorable sense 
excepcions. A continuació es resumeixen els aspectes significatius a destacar de les prin-
cipals entitats que integren el Grup UPC.  
 

Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) 

El 22 de juliol de 1994 es va formalitzar la constitució de l’FPC, creada per servir al foment i 
promoció de les activitats vinculades a la formació permanent, a l’extensió tecnològica i a 
la millora del potencial de les empreses i dels sectors econòmics i socials de Catalunya. És 
una fundació privada i sense finalitat de lucre, en el marc de la legislació de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
L’exercici anual de l’FPC va de l’1 de setembre al 31 d’agost. Els seus fons propis a 31 
d’agost del 2010 eren de 0,70 M€, amb un fons dotacional de 0,63 M€. Per a l’exercici 2010 
els ingressos per les activitats pròpies de la Fundació van ser de 13,26 M€; l’excedent de 
l’exercici va ser positiu de 85.488 €. 
 
La Sindicatura va fiscalitzar els estats financers de l’FPC de l’exercici finalitzat el 31 d’agost 
del 2009 (vegeu l’informe 22/2011). A continuació s’assenyalen les principals observacions 
i recomanacions que afecten la Universitat: 
 
• Segons els Estatuts de la Fundació, el contracte programa és l’instrument regulador de 

les relacions entre la Fundació i la UPC. No hi ha cap contracte programa entre amb-
dues institucions. Caldria que l’FPC i la UPC formalitzin un contracte programa que re-
guli les relacions entre ambdues institucions en els propers anys. El contracte programa 
ha d’incloure com a premissa bàsica l’autofinançament de la Fundació i de les activitats 
que realitza un cop suportades la totalitat de les despeses necessàries, tant directes 
com indirectes.  

• L’edifici seu de la Fundació està llogat per la UPC i cedit de forma gratuïta. La UPC tam-
bé es va fer càrrec de les despeses d’adequació de l’edifici. En l’Acord del Consell 
Social de la UPC del 26 de febrer del 2008 s’assenyala que la Fundació no pot fer front 
a les despeses del lloguer de la nova seu perquè representen un increment molt sig-
nificatiu del seu pressupost de despeses i s’acorda establir un nou contracte programa 
amb la Fundació per tal que les aportacions a la UPC per resultats s’incrementin de tal 
manera que per a l’any 2012 representin com a mínim el 50% del cost anual del lloguer 
més l’amortització de les obres d’adequació. En l’exercici fiscalitzat la Fundació no ha 
fet cap aportació a la UPC per al pagament del lloguer i despeses de l’edifici.  

• La Fundació reté un percentatge inferior en concepte de cànon al que correspondria 
d’acord amb la normativa aprovada pel Consell de Govern de la UPC. Seria convenient 
que s’apliqués el cànon del 22,7% i s’abonés a la UPC la part del cànon que corres-
pongués. 
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Edicions de la UPC, SL 

El 22 de març de 1994 es va constituir la societat Edicions de la UPC, SL, amb un capital 
social de 3.005 €. El seu objecte social és l’edició, fabricació, promoció i comercialització 
de materials i publicacions científics, tècnics, artístics i universitaris en general, en forma 
de llibres, revistes, manuals, diccionaris, enciclopèdies, disquets, CD rom, bases de da-
des, vídeo i qualsevol altre suport que faciliti la divulgació de coneixements i la difusió 
cultural i científica. 
 
Els comptes anuals de l’exercici 2010 no han estat retuts. 
 

UPCNET, serveis d’accés a internet de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL 
(UPCNET, SL) 

El 24 de novembre de 1998 es va constituir UPCNET, SL. El capital social a 31 de de-
sembre del 2010 era de 0,31 M€, subscrit en un 99,90% per la UPC i el 0,10% restant per 
Edicions de la UPC, SL. L’objecte social de la societat és produir, transformar, organitzar, 
promocionar i comercialitzar productes, serveis i activitats a través de mitjans relacionats 
amb les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC). 
 
A 31 de desembre del 2010 els fons propis de la societat eren de 0,94 M€. Per a l’exercici 
2010 l’import net de la xifra de negocis va ser de 14,38 M€ i el benefici obtingut va ser de 
78.945 €. 
 
El 25 de novembre del 2000 la UPC i la societat van signar un contracte marc de prestació 
de serveis que es revisa anualment, amb l’objectiu que la societat prestés els serveis infor-
màtics i de comunicacions a la UPC. El contracte ha estat objecte de diverses actualit-
zacions entre els exercicis 2001 i 2010.  
 
Un 96,00% dels ingressos de la societat de l’exercici 2010 correspon a la facturació a la 
UPC. La UPC té concedida una bestreta de 0,39 M€ a la societat (vegeu l’apartat 3.6.1).  
 

Parc Mediterrani de la Tecnologia, SL  

La constitució de la societat Parc Mediterrani de la Tecnologia, SL va ser aprovada pel 
Consell Social en la sessió del 20 de novembre del 2000 i es va formalitzar en escriptura 
pública el 22 de gener del 2001, amb un capital social de 3.006 € subscrit i desemborsat 
per la UPC. L’objecte social és la promoció, compravenda, arrendament, conservació i 
manteniment de tota classe de béns immobles i terrenys; la construcció d’edificis i la seva 
alienació en règim de propietat horitzontal o vertical i la seva explotació, així com la inter-
mediació immobiliària i la prestació de serveis immobiliaris de tot tipus, incloent-hi les acti-
vitats de neteja i manteniment d’elements annexos a les edificacions, la gestió de terrenys 
per a la instal·lació de centres de recerca, d’empreses que prestin serveis universitaris, 
d’empreses de tecnologia punta i aquelles altres activitats vinculades a la docència, a la 
cultura i al foment de la recerca. 
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La societat gestiona les obres de la UPC al campus de Castelldefels i porta a terme el 
manteniment i gestió del mateix campus, serveis pels quals factura a la Universitat. 
 
Els comptes anuals de l’exercici 2010 no han estat retuts. 
 

Fundació Parc UPC 

El 29 de juny del 2009 es va constituir la Fundació Parc UPC. Les principals activitats 
desenvolupades per la Fundació són promoure el desenvolupament social, econòmic i 
cultural en el seu àmbit d’actuació servint als objectius de la UPC en el foment de la 
recerca i la innovació i l’impuls de la seva difusió; la prestació de serveis científics i tecno-
lògics a les institucions i empreses públiques i privades i el suport a la creació d’empreses 
de base tecnològica, intensives en reserva d’espais i serveis de valor afegit.  
 
Els comptes anuals de l’exercici 2010 no han estat retuts. 
 

Innova 31, SCR, SA 

El 19 de juny del 2000 es va constituir la societat Innova 31, SCR, SA, amb un capital social 
de 3,00 M€. L’objecte social és la promoció, mitjançant l’adquisició de participacions tem-
porals en el capital, de les empreses que desenvolupin projectes empresarials de con-
tingut tecnològic i l’elaboració de plans d’estudis de viabilitat i plans estratègics.  
 
A 31 de desembre del 2010 la societat està participada per la UPC (37,00%), per Unión 
Interiores, SA (25,00%), per Invercartera, SA (25,00%), per EDM Holding, SA (3,00%) i per 
Fundació Parc Científic de Barcelona (0,13%). El percentatge restant, d’un 9,87%, cor-
respon a autocartera. 
 
El patrimoni net de la societat a 31 de desembre del 2010 era de 2,12 M€ i el capital social 
de 3,00 M€. Els ingressos d’explotació de l’exercici 2010 van ser de 49.062 € i el resultat va 
ser negatiu de 0,11 M€.  
 
A 31 de desembre del 2010 les inversions financeres fetes per la societat eren d’1,79 M€, 
amb el detall següent: 
 
Quadre 79. Inversions financeres d’Innova 31, SCR, SA a 31 de desembre del 2010 

Inversió
Revalorització/
deteriorament

Inversió 
neta 

% 
participacióEntitat 

Infinitec Activos, SL 208 93 301 20,00

Genmedica Therapeutics, SL 400 0 400 9,77

Som Innovation Biotech, SL 100 0 100 18,87

Visiometrics, SL 435 0 435 13,37

Contenidos Audiovisuales 2007, SL 250 0 250 12,50

Aida Centre, SL 400 0 400 18,74

Total 1.793 93 1.886 -

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals d’Innova 31, SCR, SA. 
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Agència d’Acreditació de Projectes d’Investigació, Desenvolupament i Innovació 
Tecnològica, SL (AIDIT, SL) 

AIDIT, SL es va constituir el 12 de març del 2002 amb un capital social de 0,30 M€. La par-
ticipació de la UPC en els exercicis fiscalitzats era d’un 50% i el 50% restant pertanyia a la 
Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
L’objecte social de la societat és la prestació de tot tipus de serveis per a l’obtenció de la 
deducció per activitats d’investigació científica i innovació tecnològica inclosa en la Llei 
43/1995, del 27 de desembre, de l’Impost sobre societats. 
 
A 31 de desembre del 2010 el capital social era de 0,35 M€ i els fons propis de 0,40 M€.  
 
 
 
4. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
En el període fiscalitzat, la normativa aplicable en matèria de contractació és el text refós 
de la Llei de contractes de les administracions públiques (LCAP) fins al 30 d’abril del 2008 
i l’LCSP a partir d’aquesta data. 
 
La UPC té una unitat de contractació que gestiona de forma centralitzada tots els con-
tractes de la Universitat. La UPC disposa d’un manual de contractació administrativa. El 7 
de juliol del 2010 la Gerència va presentar al Consell Social un informe sobre la normativa 
reguladora del funcionament de la Mesa de contractació administrativa de la UPC. A més 
d’aspectes relatius al funcionament i composició de la Mesa de contractació s’inclouen 
procediments referits a criteris per a l’adjudicació de contractes, tramitació d’urgència, 
apreciació d’ofertes desproporcionades o anormals, fórmules de puntuació del preu, fun-
cionament del comitè d’experts o procediment d’obertura de les ofertes. De la mostra fis-
calitzada, els expedients 93/2010, 100/2010, 101/2010 i 105/2010 es van iniciar amb pos-
terioritat a l’aplicació de la normativa esmentada. 
 
A continuació es presenta el detall per naturalesa dels contractes licitats els exercicis 
2008, 2009 i 2010:  
 
Quadre 80. Naturalesa dels contractes licitats 

Exercici 2008 Exercici 2009 Exercici 2010 Total 

Tipus  Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import

Obres 23 11.415.817 17 7.852.520 19 19.719.506 59 38.987.843

Serveis 41 7.655.657 35 22.720.701 15 3.460.291 91 33.836.649

Subministraments 79 11.174.052 78 11.667.871 64 11.989.491 221 34.831.414

Total 143 30.245.526 130 42.241.092 98 35.169.288 371 107.655.906

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Els procediments i formes d’adjudicació emprats han estat els següents: 
 
Quadre 81. Procediments d’adjudicació dels contractes licitats 

Exercici 2008 Exercici 2009 Exercici 2010 Total 

Tipus  Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import

Obert 30 13.670.370 19 7.815.214 20 11.238.860 69 32.724.444

Negociat 110 11.745.351 100 11.918.351 75 11.493.520 285 35.157.222

Harmonitzat 3 4.829.805 11 22.507.527 3 12.436.908 17 39.774.240

Total 143 30.245.526 130 42.241.092 98 35.169.288 371 107.655.906

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
La Sindicatura de Comptes ha analitzat una mostra de quaranta-cinc contractes licitats els 
exercicis 2008, 2009 i 2010, que representa un 76,28% de l’import total licitat.  
 
Els criteris de selecció han estat els següents: en els contractes d’obres s’han analitzat els 
expedients amb un import de licitació superior a 1,00 M€, així com les ampliacions i con-
tractes addicionals dels expedients analitzats. Per a la resta d’expedients s’han analitzat 
tots els que per raó de l’import superen els llindars de la publicitat comunitària. El resum 
dels expedients analitzats amb els criteris esmentats es presenta a continuació. En l’Annex 
es presenta el detall de contractes analitzats. 
 
Quadre 82. Resum dels expedients analitzats 

Nombre 
d’expedients

Import 
licitat 

% mostra sobre  
el total licitat 

Import
adjudicatTipus 

Obres 10 29.152.259 74,77 22.270.718

Serveis 17 30.027.693 88,74 26.689.462

Subministraments 18 22.940.088 65,86 19.696.662

Total 45 82.120.040 76,28 68.656.842

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 
Nota: Dels expedients analitzats, a quatre els és aplicable l’LCAP i a quaranta-un l’LCSP. El procediment d’adjudicació ha 
estat obert en trenta-vuit expedients i negociat en set (cinc deriven d’acords marc). 

 

Observacions sobre els expedients als quals és aplicable l’LCAP 

De la revisió dels quatre expedients als quals és aplicable l’LCAP es desprenen les ob-
servacions següents: 
 
• Els plecs de clàusules administratives dels expedients 2/2008, 12/2008 i 33/2008 no 

inclouen la fórmula de valoració econòmica que s’aplicarà. Els dos primeres expedients 
tampoc no inclouen la fórmula de valoració que s’aplicarà en la reducció del termini 
d’execució.  
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• Les valoracions dels criteris subjectius (sotmesos a judici de valor) dels expedients 
2/2008, 12/2008 i 33/2008 no estan motivades, només s’hi adjunta un full resum de pun-
tuacions per a cadascuna de les ofertes, fet que incompleix l’article 88 de l’LCAP. En les 
sentències del Tribunal Suprem de 27 i 31 de gener, 2 de febrer, 12 d’abril i 21 de juny 
del 2000 i 29 de maig del 2001 s’ha assenyalat que l’exigència de motivació no pot ser 
substituïda per la simple fixació de puntuacions ja que l’Administració ha d’expressar les 
raons que indueixen a atorgar preferència a un dels sol·licitants davant la resta de con-
cursants, i fer desaparèixer d’aquesta manera qualsevol indici d’arbitrarietat i permetre, 
al mateix temps, que el beneficiari no pugui contradir, si escau, les raons que motiven 
l’acte.  

 
• Els plecs de clàusules dels expedients 2/2008 i 33/2008 no recullen quins elements es 

valoraran en el criteri subjectiu “estudi de caràcter tècnic de l’oferta econòmica”. En al-
tres expedients analitzats sí que es preveu que es valori el procediment constructiu, l’or-
ganització de l’obra, els condicionants específics que afecten els treballs, els recursos i 
els factors de producció. Els elements de valoració d’aquest criteri s’havien d’haver 
definit prèviament en els plecs, tal com s’ha fet en altres expedients.  

  
• L’expedient 2/2008 es va tramitar per concurs urgent perquè el finançament provinent 

dels ajuts a parcs científics i tecnològics no es va obtenir fins al desembre del 2007 i 
s’havia de justificar abans del 31 de març del 2008. La jurisprudència del Tribunal de 
Justícia de les Comunitats Europees ha declarat que la tramitació urgent està supedi-
tada al compliment dels tres requisits següents de forma acumulativa: existència d’un 
esdeveniment imprevist, d’una imperiosa urgència incompatible amb els terminis esta-
blerts en altres procediments i d’una relació de causalitat entre l’esdeveniment imprevist 
i la imperiosa urgència que se’n deriva. La Sindicatura considera que en el cas esmen-
tat no es compleixen els requisits indicats i que, per tant, aquest expedient s’hauria 
d’haver tramitat per la via ordinària. 

 
D’altra banda, en aquest expedient també s’ha observat que el contracte d’obra s’ha 
signat gairebé dos mesos després de la notificació de l’adjudicació, fet que incompleix 
el termini de trenta dies previst en l’article 54.1 de l’LCAP; que la classificació exigida és 
inferior a la que corresponia, fet que incompleix l’article 26 del Reglament de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), i que la certificació final de 
l’obra s’ha fet quatre mesos i mig després de la recepció de l’obra, fet que incompleix 
l’article 147.1 de l’LCAP que preveu dos mesos.  

 
• En l’expedient 12/2008 la recepció dels lots 1 i 2 es va fer amb un retard de quatre me-

sos i d’un mes i mig, respectivament, pel retard en el subministrament dels ordinadors. 
La Comissió receptora reconeix l’existència d’anomalies en l’acta de recepció que po-
den ser motiu de l’aplicació de les penalitats previstes en el plec. No obstant això, l’òr-
gan de contractació va decidir no aplicar penalitats per la manca de rellevància dels in-
compliments observats.  
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Observacions sobre els expedients als quals és aplicable l’LCSP 

De la revisió dels quaranta-un expedients als quals és aplicable l’LCSP es desprenen les 
observacions següents: 

• Els articles 29 i 30 de l’LCSP regulen la informació que els poders adjudicadors han de 
trametre a la Sindicatura de Comptes i a la Junta Consultiva de Contractació Adminis-
trativa de la Generalitat referida a contractes formalitzats. La UPC no ha facilitat aquesta 
informació. 

 
• L’article 134 de l’LCSP estableix que l’avaluació de les ofertes, d’acord amb els criteris 

quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules, es farà un cop valorats els criteris en 
els quals no es doni aquesta circumstància i s’haurà de deixar constància documental 
del procés seguit. En la majoria dels expedients analitzats anteriors al juliol del 2010 
(data d’aprovació de la Normativa reguladora de la Mesa de contractació administrativa) 
i que inclouen ambdós tipus de criteris, no queda constància que s’hagi seguit el pro-
cediment establert en l’LCSP. 

 
• Els plecs de clàusules administratives dels expedients 137/2008, 12/2009, 112/2009, 

114/2009, 135/2009, 136/2009, 137/2009, 141/2009, 146/2009 i 6/2010 no inclouen la co-
dificació CPV (vocabulari comú de contractes) per als contractes subjectes a regulació 
harmonitzada, d’acord amb el que estableix l’article 67 del RGLCAP.  

 
• En els expedients 93/2010, 100/2010, 101/2010 i 105/2010 la notificació no ha estat mo-

tivada. L’article 135.4 de l’LCSP, modificat per la Llei 34/2010, del 5 d’agost (en vigor a 
partir del 9 de setembre del 2010), disposa que l’adjudicació ha de ser motivada, s’ha 
de notificar als candidats i, simultàniament, s’ha de publicar en el perfil de contractant; 
en particular ha d’expressar els aspectes següents: 

 
a) En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les 

quals s’hagi desestimat la seva candidatura. 
 

b) Respecte dels licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també de forma 
resumida, les raons per les quals no s’hagi admès la seva oferta. 

 
c) En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició 

de l’adjudicatari determinants del fet que hagi estat seleccionada la seva oferta amb 
preferència a aquelles que hagin presentat els restants licitadors les ofertes dels 
quals hagin estat admeses. 

 
Segons la Resolució 233/2011 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contrac-
tuals, del 5 d’octubre del 2011 “la notificació practicada ha de fer referència a tots els 
elements determinants de la resolució dictada, de forma que l’interessat pugui tenir un 
coneixement cert dels motius determinants que són causa del contingut de la resolució, 
sense que sigui necessari incorporar a la notificació tots els extrems relatius a la decisió, 
si bé, aquests han de quedar acreditats en el procediment”. 
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• Els plecs de clàusules administratives dels expedients 81/2008, 99/2008, 133/2008, 
82/2009 i 83/2009 no inclouen la fórmula de valoració econòmica que s’aplicarà. Els 
plecs dels expedients 81/2008, 90/2008, 92/2008, 99/2008, 133/2008, 20/2009, 5/2010 i 
6/2010 no inclouen la fórmula de valoració que s’aplicarà en la reducció del termini 
d’execució. En l’expedient 20/2009 el plec no informa de la fórmula de valoració que 
s’aplicarà en l’ampliació del termini de garantia.  

 
• Els plecs de clàusules dels expedients 81/2008, 99/2008, 5/2010 i 26/2010 no recullen 

quins elements es valoraran pel criteri “estudi de caràcter tècnic de l’oferta econòmica”. 
Com ja s’ha comentat, els elements que es valoraran d’aquest criteri s’haurien d’haver 
definit prèviament en els plecs tal com s’ha fet en altres expedients. 

 
• Les valoracions dels criteris que depenen d’un judici de valor dels expedients 81/2008, 

90/2008, 92/2008, 167/2008, 21/2009 i 6/2010 no estan motivades, només s’hi adjunta 
un full resum de puntuacions per a cadascuna de les ofertes, fet que incompleix l’article 
135 de l’LCSP. Com ja s’ha comentat, les sentències del Tribunal Suprem han reiterat 
que l’exigència de motivació no pot ser substituïda per la simple fixació de puntuacions. 

 
• En els expedients 124/2008, 39/2009, 45/2009, 82/2009, 83/2009 i 112/2009 els criteris 

avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules representen menys del 50% 
de la puntuació total assolible, per la qual cosa, d’acord amb l’article 134.2 de l’LCSP, 
calia haver constituït un comitè d’experts per a la valoració de les ofertes. No hi ha 
constància documental de la constitució d’un comitè d’experts ni de la seva intervenció 
en els expedients esmentats. 

 
• En els expedients 133/2008 i 34/2010 dins dels criteris de valoració de l’oferta tècnica 

es defineixen subcriteris respecte dels quals no s’especifica la puntuació en els plecs 
de clàusules administratives; en canvi, aquests subcriteris sí que són objecte de pun-
tuació en l’informe de valoració. En l’expedient 133/2008 el criteri de valoració referent al 
“planteig estructural, sistema constructiu i coherència amb la solució plantejada” valorat 
en quinze punts se subdivideix en tres subcriteris de cinc punts cadascun en l’informe 
de valoració: coneixement del projecte, sistema constructiu i procés d’execució. En l’ex-
pedient 34/2010 el criteri “anàlisi de les característiques i qualitat dels materials i aca-
bats” valorat en setze punts se subdivideix en quatre subcriteris de quatre punts ca-
dascun en l’informe de valoració: qualitat dels taulers melanitzats i dels cantells, acabat 
de la melamina, sistemes de soldadura de l’estructura metàl·lica i qualitat de la pintura. 

 
Els subcriteris i la seva puntuació haurien d’estar explicitats en els plecs de clàusules en 
compliment de l’article 134.2 de l’LCSP. El Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-
pees ha establert que la fixació durant el procediment d’avaluació de coeficients de 
ponderació i subcriteris relatius als criteris d’adjudicació recollits en l’anunci de licitació 
és contrària als principis d’igualtat de tracte i de transparència.  
 

• En els expedients 114/2009, 19/2010 i 25/2010 els plecs de clàusules administratives 
valoren la presentació de millores per part dels licitadors sense especificar en quins ele-
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ments i en quines condicions queda autoritzada la presentació, fet que incompleix l’ar-
ticle 131.2 de l’LCSP, segons el qual la possibilitat que els licitadors ofereixin variants o 
millores s’ha d’indicar en l’anunci de licitació i s’ha d’especificar sobre quins elements i 
en quines condicions queda autoritzada la presentació. El pes de les millores sobre la 
puntuació total assolible en els tres expedients és d’un 10%, 3% i 4%, respectivament. 
D’altra banda, la valoració de les millores no ha estat determinant en l’adjudicació dels 
contractes. 

 
• L’article 202 de l’LCSP estableix que, un cop perfet el contracte, l’òrgan de contractació 

només hi pot introduir modificacions per raons d’interès públic i per atendre causes 
imprevistes sempre que no afectin les condicions essencials del contracte. En la modi-
ficació del contracte 21/2009 s’inclouen aspectes com la urbanització de l’entorn que no 
havien estat recollits en el projecte inicial i altres aspectes que no responen a causes 
imprevistes sinó a mancances en el projecte original.  

 
• En l’expedient 81/2008 l’empresa adjudicatària va obtenir cinc punts (màxima pun-

tuació) en la valoració per la reducció del termini d’execució de l’obra, que van ser 
determinants en l’adjudicació, és a dir, que si no s’hagués tingut en compte aquest cri-
teri, l’empresa adjudicatària hauria estat una altra. No obstant això, l’acta de recepció de 
l’obra es va fer amb un retard de dos mesos.  

 
• En l’expedient 107/2008 no es va realitzar l’adjudicació provisional, malgrat que, d’acord 

amb l’informe 7/2008 de la Junta de Contractació Administrativa del 7 de juliol del 2008, 
l’adjudicació de contractes derivats d’un acord marc s’havia d’ajustar al règim de l’adju-
dicació provisional i l’adjudicació definitiva de l’LCSP mentre aquest règim era vigent.  

 
• En els expedients 107/2008, 124/2008, 137/2008, 146/2008, 12/2009, 18/2009, 20/2009, 

39/2009, 45/2009, 82/2009, 83/2009, 112/2009, 114/2009, 135/2009, 136/2009, 137/2009, 
141/2009, 146/2009, 15/2010, 16/2010, 19/2010 i 25/2010 els plecs de clàusules adminis-
tratives i els contractes preveuen el pagament de la factura a noranta dies, fet que in-
compleix l’article 200.4 de l’LCSP vigent fins al 6 de juliol del 2010, que preveu el 
pagament a seixanta dies. 

 
• En els expedients 167/2008 i 26/2010 no hi ha evidència de la comunicació escrita del 

contractista de la data prevista de finalització de les obres, requisit establert en l’article 
163 del RGLCAP.  

 
• L’article 138.3 de l’LCSP estableix que en el cas de contractes de serveis compresos en 

les categories 17-27 de l’Annex II i de quantia igual o superior a 193.000 €, l’òrgan de 
contractació ha de comunicar l’adjudicació definitiva a la Comissió Europea, amb indi-
cació de si n’estima convenient o no la publicació. En els expedients 100/2010 i 
105/2010 no es va fer aquesta comunicació encara que corresponia fer-la. La UPC no 
va publicar l’adjudicació de l’expedient 22/2010 en el DOGC, BOE i DOUE, fet que in-
compleix l’article 138 de l’LCSP.  
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5. SEGUIMENT DE RECOMANACIONS INCLOSES EN INFORMES ANTERIORS 
 
A continuació es presenta el seguiment de les recomanacions incloses en informes ante-
riors que es refereixen a actuacions sobre aspectes concrets de la gestió de la Universitat. 
Quan ha estat possible aquest seguiment s’ha fet referit al segon semestre del 2012. 
 
Descripció Situació Apartat

3.5.4 La Universitat ha de respectar i aplicar la classificació 
pressupostària d’ingressos i despeses, especialment 
pel que fa al reconeixement dels ingressos per sub-
vencions i la classificació de les despeses de personal 
i de recerca.  

En els exercicis fiscalitzats el criteri emprat per 
registrar les bestretes de subvencions del FEDER 
no s’ajusta a la normativa comptable aplicable. 
La classificació de les despeses de personal i de 
recerca continua en la mateixa situació.  

- Cal que els projectes relacionats amb activitats de re-
cerca i transferència de tecnologia i altres, com per 
exemple els congressos, es tanquin un cop acabada 
l’activitat i que els romanents resultants es traspassin 
on correspongui segons la normativa pròpia de la Uni-
versitat, per evitar que es puguin imputar despeses a 
activitats ja acabades. 

En els exercicis fiscalitzats es manté en la ma-
teixa situació.  

3.8.2 Cal excloure del Balanç de la UPC els terrenys on 
s’han construït les residències d’estudiants de Terras-
sa i de Vilanova i la Geltrú i registrar-los com a 
Patrimoni lliurat en cessió. 

En l’exercici 2009 la UPC va donar de baixa els 
terrenys lliurats en cessió a les empreses que te-
nen adjudicada la gestió de les residències d’es-
tudiants de Terrassa i de Vilanova i la Geltrú.  

3.6.1 Cal que la Universitat fixi el tipus d’interès aplicable en 
les bestretes concedides a les seves entitats participa-
des i n’estableixi els terminis de retorn.  

En els exercicis fiscalitzats es manté en la ma-
teixa situació.  

3.1 Cal completar els canvis necessaris per fer possible la 
presentació dels estats comptables previstos en el Pla 
especial de comptabilitat pública per a les universitats 
públiques de Catalunya. 

La UPC continua sense presentar en els comptes 
anuals la informació següent: l’estat de les obli-
gacions i els drets de pressupostos tancats, el 
Compte general de tresoreria i el desglossament 
en l’Estat del romanent de tresoreria entre l’exer-
cici corrent i els exercicis tancats. En alguns ca-
sos, els estats presentats per la Universitat no 
s’adeqüen totalment al model establert pel Pla 
especial de comptabilitat pública per a universi-
tats públiques de Catalunya. 

- Cal que s’elabori i aprovi formalment la programació 
pluriennal de la UPC donant compliment als Estatuts 
de la Universitat. 

La UPC no aprova formalment una programació 
pluriennal encara que disposa de diversos instru-
ments de planificació pluriennal. 

3.2 Cal que l’òrgan corresponent aprovi les modificacions 
de crèdit amb anterioritat a la seva realització. 

En els exercicis fiscalitzats es continuen aprovant 
modificacions de crèdit amb posterioritat a la se-
va realització. 

3.5.1 Cal efectuar les retencions al personal acadèmic que 
dóna classes a l’FPC tenint en compte la totalitat de les 
retribucions. 

En els exercicis fiscalitzats es continua aplicant 
una retenció d’un 15% als professors que donen 
classes a l’FPC. 

Cal formalitzar per escrit els acords de cessió de l’im-
mobilitzat, agilitar-ne la inscripció en el Registre de la 
Propietat i excloure de la comptabilitat els béns cedits. 

Parcialment corregit. 3.8.2 
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Descripció Situació Apartat

3.5.4 Cal formalitzar correctament els impresos d’encàrrec 
de col·laboració i establir una dedicació d’hores men-
sual màxima per treballador.  

L’any 2008 es va aprovar la Normativa sobre ges-
tió de la recerca però del treball realitzat es des-
prenen alguns incompliments que es recullen en 
l’apartat 3.5.4. 

3.5.4 Cal establir els controls oportuns de les retribucions a 
percebre pels becaris amb càrrec a l’activitat econò-
mica del CTT, així com la seva dedicació horària set-
manal.  

L’any 2008 es va aprovar la Normativa de gestió 
de la recerca però del treball realitzat es des-
prenen alguns incompliments que es recullen en 
l’apartat 3.5.4. 

3.3 Les previsions del pressupost d’ingressos de la Uni-
versitat s’han de realitzar a partir d’una estimació rao-
nable. Una estimació d’ingressos massa optimista, i 
sovint poc justificada, comporta que l’exercici es tan-
qui amb dèficit, el que contradiu la normativa pres-
supostària. 

No s’ha observat aquesta pràctica en els exerci-
cis fiscalitzats. 

La Universitat ha d’ajustar els criteris de dedicació 
acadèmica del PDI al que estableix el Reial decret 
898/1985.  

Continua pendent en els exercicis fiscalitzats. 3.5.1 

3.5.1 La Universitat ha de complir la normativa vigent pel 
que fa a les remuneracions del PDI i del PAS. 

En l’apartat 3.5.1 es fan diverses observacions 
sobre les remuneracions del PAS i del PDI. 

3.7 La Universitat ha de trobar fonts de finançament ade-
quades i sobretot adoptar mesures de contenció de la 
despesa.  

La Universitat ha elaborat el Pla d’estabilització 
pressupostària. 

3.7 L’equip rectoral hauria de prendre les mesures neces-
sàries per garantir l’equilibri pressupostari de la UPC, 
corregint els aspectes assenyalats en aquest informe 
que no s’ajusten a la legalitat, seguint les recomana-
cions efectuades per la Sindicatura de Comptes i vet-
llant per un bon funcionament de la institució.  

La Universitat ha elaborat el Pla d’estabilització 
pressupostària. 

2.4 Seria convenient potenciar el Gabinet per a la Qualitat 
de la Gestió i establir un pla anual d’activitats que sigui 
aprovat pel Consell Social. 

L’octubre del 2010 el Gabinet per a la Qualitat de 
la Gestió es va substituir pel Servei de Control de 
Gestió. 

- Seria convenient que la Universitat fes una anàlisi de 
l’oferta d’assignatures optatives i de lliure elecció amb 
la finalitat de racionalitzar l’oferta i la demanda i els 
recursos que s’hi dediquen. 

El Consell de Govern del 20 de juny del 2008 va 
aprovar el Model per a la viabilitat de les titula-
cions adaptades al model de l’EEES. La Univer-
sitat continua treballant en aquest aspecte.  

Cal que la utilització d’instruments financers es faci de 
forma ajustada a la seva naturalesa i que totes les ope-
racions d’endeutament siguin autoritzades d’acord 
amb la normativa aplicable i registrades correctament 
en la comptabilitat.  

En l’exercici 2010 la Generalitat va autoritzar ope-
racions de crèdit. No es van demanar autoritza-
cions per als ajornaments dels venciments dels 
préstecs per a parcs científics i tecnològics.  

3.4.6 i 
3.6.2 

3.5.1 Cal que la UPC faci les modificacions necessàries en 
les RLT del PAS i del PDI per tal que s’ajustin comple-
tament a la normativa vigent, que siguin degudament 
aprovades i publicades en el DOGC. 

En l’apartat 3.5.1 es recullen algunes observa-
cions sobre l’RLT de PAS. Pel que fa a l’RLT de 
PDI es compleix l’article 70 de la LOU. 

Cal que la Universitat adeqüi les situacions administra-
tives dels professors que ocupen llocs de treball en 
centres públics de recerca. 

En l’apartat 3.5.1 es recullen algunes observa-
cions sobre els professors que ocupen llocs de 
treball en centres públics de recerca. 

3.5.1 
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Descripció Situació Apartat

La Universitat ha de constituir els Servei d’inspecció 
per al seguiment i control de la disciplina acadèmica, 
tal com estableix el Reial decret 898/1985. 

Continua pendent en els exercicis fiscalitzats. 3.5.1 

En l’apartat 4 es recullen diverses observacions 
sobre el compliment de la normativa de contrac-
tació.  

4 En l’àmbit de la contractació, cal que en els plecs de 
clàusules s’incloguin les fórmules de valoració i els 
subcriteris que s’empraran en la valoració de les ofer-
tes i que es compleixi estrictament la normativa de 
contractació.  

 
 
 
6. CONCLUSIONS 
 
La Sindicatura ha fiscalitzat els comptes anuals de la UPC corresponents als exercicis 
2008, 2009 i 2010. Els fets més destacats dels exercicis fiscalitzats són l’entrada en vigor 
de l’LCSP el maig del 2008, l’aplicació del PFMUPC i el nou PIU 2007-2013. Des del punt 
de vista economicofinancer, cal destacar l’increment del dèficit en 5,02 M€ el 2008, 
2,25 M€ el 2009 i 2,57 M€ el 2010 motivat principalment per la desviació en les transfe-
rències corrents com a resultat de les menors aportacions de la Generalitat respecte de les 
previstes en el PFMUPC. En l’exercici 2010 la reducció d’ingressos ha estat compensada 
en part per la disminució de les despeses de personal com a conseqüència de l’aplicació 
del Decret llei 3/2010 i del Reial decret llei 8/2010. 
  
El curs 2009-2010 hi havia 27.754 alumnes matriculats a la UPC, s’hi van incorporar 7.206 
alumnes nous i es van titular 4.057 estudiants. En el curs 2009-2010 la UPC comptava amb 
2.619 professors i 1.629 PAS, a més de personal d’administració i personal investigador 
contractat per a projectes de recerca.  
 
Els drets liquidats en el pressupost d’ingressos dels exercicis 2008, 2009 i 2010 han estat 
de 348,46 M€, 359,17 M€ i 356,44 M€, respectivament, i s’han reconegut obligacions per 
349,76 M€, 351,95 M€ i 364,26 M€, respectivament. A 31 de desembre del 2010 la UPC 
presenta, segons els seus comptes anuals, un romanent genèric negatiu de 82,15 M€, és a 
dir, un dèficit que la Universitat haurà de finançar. Aquesta xifra de dèficit puja fins als 
100,74 M€ si es consideren els ajustaments proposats per la Sindicatura en aquest informe 
de fiscalització. La Universitat va aprovar un Pla d’estabilització pressupostària que recull 
diverses mesures destinades a la reducció del dèficit, tant pel que fa a l’increment d’in-
gressos com a la disminució de despeses, però que té com element principal les apor-
tacions de la Generalitat. 
 
En opinió de la Sindicatura, la liquidació del pressupost corresponent als exercicis 2008, 
2009 i 2010 presenta raonablement el grau d’execució de l’activitat realitzada per la UPC 
en aquests exercicis, el Balanç a 31 de desembre del 2010 representa la situació economi-
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copatrimonial de la UPC a aquesta data i el Compte del resultat economicopatrimonial de 
l’exercici 2010 recull la totalitat d’ingressos i despeses de l’exercici excepte pels ajusta-
ments que es resumeixen en l’observació 15 dels aspectes relacionats amb l’activitat eco-
nomicofinancera.  

En opinió de la Sindicatura, la situació economicofinancera de la UPC és molt greu si es té 
en compte el seu dèficit acumulat, les dificultats per generar ingressos i reduir despeses, i 
la dependència financera de la Generalitat. 
 
 

6.1. OBSERVACIONS 

A continuació es detallen de forma resumida les observacions més significatives assenya-
lades al llarg de l’informe. 
 

Aspectes relacionats amb l’activitat economicofinancera 

1. La Universitat registra en el capítol 7 d’ingressos, a més de les subvencions rebudes, 
els avançaments fets pel MEC dels imports finançats pel FEDER, que corresponen al 
50% de l’import total concedit. Aquests imports són retornats al MEC en el moment 
que es produeix el cobrament del FEDER. D’acord amb la normativa comptable, 
aquests avançaments s’haurien de registrar en el capítol 9 del pressupost d’ingressos 
i, quan es justifica la subvenció, s’hauria de registrar un ingrés en el capítol 7 i una 
despesa en el capítol 9 del pressupost de despeses.  

 
2. En els exercicis fiscalitzats la UPC no ha facturat cap import a l’FPC pel lloguer i les 

despeses de l’edifici al qual s’ha traslladat la Fundació. El nou edifici ha estat llogat 
per la UPC i cedit en ús de forma gratuïta a l’FPC.  

 
3. El sistema comptable i administratiu de la UPC emprat per a la gestió d’alguns ajuts, 

com els de col·laboració temporal d’estudiants de suport de l’activitat docent i de bi-
blioteques, les col·laboracions de suport per activitats puntuals i les participacions 
temporals d’estudiants en delegacions de centres no permet obtenir un detall indivi-
dualitzat per perceptor dels pagaments per concepte. En altres casos, com en el cas 
d’ajudes per al foment a la mobilitat internacional i les beques per a recerca, el sistema 
comptable i administratiu emprat no permet l’obtenció d’un detall de la despesa indi-
vidualitzada per persones. 

 
4. La Universitat no ha facilitat documentació justificativa suficient d’algunes despeses en 

transferències corrents per 0,14 M€ el 2008, 90.000 € el 2009 i 0,76 M€ el 2010. Així 
mateix, tampoc no ha facilitat documentació suport de 0,48 M€ registrats l’exercici 
2008, corresponents a retribucions del personal del servei Univers.  
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5. La documentació a què ha tingut accés la Sindicatura no permet concloure sobre si 
els ingressos per overhead (cànon) són suficients per compensar els costos indirectes 
dels projectes d’investigació, cursos i serveis prestats pel CTT.  

6. La Universitat liquida dins l’article 64 del pressupost la majoria de les despeses ges-
tionades pel CTT i no únicament les realitzades en un exercici i no materialitzades en 
actius susceptibles de produir els seus efectes en exercicis futurs i aquelles desti-
nades a actius immobilitzats intangibles. D’altra banda, la UPC registra despeses de 
personal no només en el capítol 1 del pressupost de despeses sinó també en els ca-
pítols 2, 4 i 6.  

 
7. La Universitat té concedides a diverses entitats participades bestretes que no meriten 

interessos ni tenen data de venciment.  
 
8. A 31 de desembre del 2008 i del 2009 la Universitat tenia registrats dins de Creditors 

no pressupostaris - Fiances a curt termini 16,29 M€ i 14,29 M€, respectivament, en con-
cepte de bestretes per subvencions pendents de cobrament. Aquestes operacions es-
tan formalitzades com a bestretes de crèdits derivats de venda o serveis a càrrec d’or-
ganismes públics. En aquest cas no es tracta d’operacions de venda o serveis sinó de 
subvencions pendents de cobrament i, per tant, en opinió de la Sindicatura es tracta 
d’una veritable operació d’endeutament que hauria d’haver estat autoritzada per la Ge-
neralitat i registrada com a Deutes amb entitats de crèdit a curt termini. 

 
9. De l’anàlisi realitzada de les targetes de crèdit utilitzades per la Universitat es des-

prenen diverses observacions que es detallen en l’apartat 3.8.6. 
 
10. La Universitat inclou com a romanent afectat imports que no ho són pròpiament, d’a-

cord amb la normativa comptable pública. 
 
11. En la revisió dels usos de l’inventari d’edificis de la UPC s’ha comprovat que molts 

d’aquests edificis estan ocupats per entitats vinculades a la UPC i per institucions de 
recerca. La informació disponible no és suficient per concloure si la Universitat recu-
pera per via de la facturació als ocupants el cost d’aquests espais. 

 
12. La Universitat té registrat com a Deutors a llarg termini i com a Ajustaments per perio-

dificació el compromís de la Generalitat del retorn de determinats crèdits atorgats pel 
MEC per 24,50 M€ a 31 de desembre de 2008, 2009 i 2010. Aquest compromís no im-
plica cap deute de la Generalitat envers la Universitat. 

 
13. A 31 de desembre del 2010 la Universitat mantenia pendents de cobrament drets per 

18,59 M€ que la Sindicatura considera que són de dubtós cobrament i pels quals la 
Universitat no té creada una provisió d’insolvències. D’aquest import, 11,12 M€ corres-
ponen a deute de la Generalitat d’exercicis anteriors al 2006. De la informació facili-
tada pel Departament d’Economia i Coneixement es desprèn que, tot i que es reconeix 
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el deute amb la UPC, els pressupostos de la Generalitat no han consignat cap quan-
titat per fer front a aquest pagament. Per tant, en opinió de la Sindicatura, i d’acord 
amb els principis comptables públics, la UPC hauria de cancel·lar aquest saldo a co-
brar. 

14. De l’anàlisi sobre gestió de morositat del CTT de l’exercici 2010 es desprèn que en 
deu projectes els responsables estaven vinculats a les empreses deutores. 

 
15. Els efectes que el conjunt d’ajustaments que s’han posat de manifest al llarg de l’infor-

me tenen en la Liquidació del pressupost, en el Romanent de tresoreria, en el Balanç i 
en el Compte del resultat economicopatrimonial es presenten en el quadre següent 
referit a l’exercici 2010, darrer exercici fiscalitzat. 

 
Quadre 83. Ajustaments a 31 de desembre del 2010 

Ajustaments 

Descripció 
Saldo

segons UPC Positius Negatius Total 
Saldo

ajustat
      

Obligacions reconegudes al pressupost  364.261.801 0 0 0 364.261.801

Drets liquidats al pressupost 356.439.162 0 0 0 356.439.162

Obligacions pendents de pagament 32.979.149 0 0 0 32.979.149

Drets pendents de cobrament 61.817.746 0 (18.590.172) (18.590.172) 43.227.574
      

Romanent de tresoreria afectat 115.135.791 0 0 0 115.135.791

Romanent de tresoreria genèric (82.152.328) 0 (18.590.172) (18.590.172) (100.742.500)
      

Actiu 432.489.462 0 (40.211.185) (40.211.185) 392.278.277

Patrimoni 4.252.133 0 0 0 4.252.133

Resultat economicopatrimonial 4.660.046 0 (15.710.180) (15.710.180) (11.050.134)
 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Aspectes de legalitat, compliment de normativa i control intern 

1. No hi ha constància que el Consell Social de la UPC hagi aprovat els comptes anuals 
de les societats dependents de la Universitat corresponents als exercicis 2008, 2009 i 
2010, excepte pel que fa als comptes anuals de l’exercici 2008 de l’FPC i d’UPCNET, 
SL, tal com preveuen l’article 89 de la LUC i l’article 59.h dels Estatuts de la UPC.  

 
2. Els comptes anuals de la UPC no inclouen tota la informació requerida d’acord amb el 

Pla especial de comptabilitat pública per a les universitats públiques de Catalunya, 
aprovat per Resolució del 3 de maig de 1999 i, en alguns casos, els estats presentats 
no s’adeqüen totalment al model establert pel Pla especial de comptabilitat pública per 
a les universitats públiques de Catalunya.  

 
3. El pressupost de l’exercici 2010 va ser aprovat pel Consell Social un cop començat 

l’exercici. D’acord amb la normativa aplicable, l’aprovació del pressupost s’ha de fer 
abans de l’inici de l’any.  
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4. Es van aprovar modificacions de crèdit dels exercicis 2008, 2009 i 2010 en l’exercici 
següent. Aquesta situació fa que es puguin reconèixer obligacions en la liquidació del 
pressupost sense l’existència de crèdit pressupostari, fet que incompleix la normativa 
pressupostària i les bases d’execució del pressupost de la UPC. 

5.  Les Normatives Acadèmiques Generals de la UPC preveuen que cada centre docent 
ha d’establir un termini màxim per admetre les sol·licituds de modificació de matrícula, 
que pot variar de cinc dies a un mes. Això fa que es generin diferències en les con-
dicions de matriculació dels alumnes dels diferents centres docents. 

 
6. Com a conseqüència de l’aplicació de l’Acord de la Mesa General de les universitats 

públiques catalanes del 22 de desembre del 2005, els increments retributius del PDI 
funcionari en l’exercici 2008 superen els establerts en la Llei de pressupostos de l’Es-
tat per a aquest any. Els increments de la massa salarial del PAS laboral en els exer-
cicis 2008 i 2009 van ser superiors als establerts en les respectives lleis de pres-
supostos pel pagament d’una paga única prevista en el conveni col·lectiu, de caràcter 
consolidable la de l’exercici 2009. 

 
7. La UPC abona a tot el personal, tant funcionari com laboral, en situació d’incapacitat 

temporal la totalitat de les seves retribucions durant divuit mesos. D’acord amb la 
jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, l’aplicació d’aquesta 
millora al personal funcionari no s’ajusta a dret. Tanmateix, existeix una nova doctrina 
emergent a partir de l’entrada en vigor de l’EBEP, no ratificada per la jurisprudència, 
segons la qual aquest complement podria ser considerat com un pla de previsió com-
plementària dels inclosos en l’EBEP. No obstant això, les darreres mesures aprovades 
pel Govern de l’Estat (Reial decret 20/2012, del 13 de juliol) modifiquen el marc nor-
matiu de les retribucions en cas de baixa. 

 
8. La UPC ha aplicat correctament les reduccions salarials establertes en el Decret llei 

3/2010 i en el Reial decret llei 8/2010 amb algunes excepcions que es detallen en 
l’apartat 3.5.1. 

 
9. El Pla de jubilació voluntària del PDI funcionari estableix un complement retributiu que 

no s’ajusta a dret. El pla de jubilació parcial del PAS laboral preveu en determinats 
casos el pagament d’un complement que no s’ajusta a dret perquè no està previst en 
el conveni col·lectiu. El pla de prejubilacions del PAS funcionari no s’ajusta a dret. 

 
10.  El procés de funcionarització iniciat en l’exercici 2009 inclou alguns aspectes que no 

s’ajusten a la normativa aplicable. 
 
11. En relació amb les activitats de l’article 83 de la LOU, en l’apartat 3.5.1 s’assenyalen 

diverses observacions. 
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12. La integració de determinat personal del CEIB en la UPC va suposar la creació d’al-
guns complements personals que la Universitat tracta com complements de caràcter 
permanent no absorbible i que, en opinió de la Sindicatura, són transitoris i subjectes a 
compensació i absorció. Aquests complements personals s’han de compensar i ab-
sorbir amb els corresponents augments de les retribucions fins que aquestes quedin 
equiparades a les dels professors de la Universitat. 

13. Diversos professors a temps complet ocupen, a més del lloc de treball de la UPC, 
càrrecs de direcció en altres entitats de caràcter públic; per tant, incompleixen la Llei 
53/1984, d’incompatibilitats.  

 
14. De l’anàlisi realitzada de les retribucions individuals del PAS i del PDI es desprenen 

diverses observacions, el detall de les quals figura en l’apartat 3.5.1 de l’informe. Al-
gunes d’elles podrien ser indici de la possible existència de responsabilitat comptable. 
No obstant això, cal assenyalar que l’únic òrgan amb competència per pronunciar-se 
sobre la possible existència de responsabilitat comptable és el Tribunal de Comptes 
mitjançant la tramitació dels procediments previstos en la Llei 2/1982, del Tribunal de 
Comptes, i en la Llei 7/1988, de funcionament del Tribunal de Comptes. 

 
15. La UPC no ha constituït el Servei d’inspecció per al seguiment i control general de la 

disciplina acadèmica previst pel Reial decret 898/1985, del 30 d’abril, sobre règim del 
professorat universitari. 

 
16. La normativa de dedicació docent de la UPC vigent en els exercicis fiscalitzats inclou 

diversos aspectes que no s’ajusten al que preveu el Reial decret 898/1985. 
 
17. La UPC ha reconegut despeses de diversa naturalesa dins les despeses gestionades 

de forma descentralitzada que no s’ajusten al que estableixen els articles 8 i 15 de les 
bases d’execució del pressupostos per als exercicis 2008, 2009 i 2010. D’altra banda, 
la consideració d’algunes de les despeses registrades com de funcionament ordinari 
de les unitats podria ser qüestionable (sopar d’estiu, aperitiu de graduació, allotjament 
bungalows, cursos d’anglès, compra d’ipads i iphones). 

 
18. L’article 81 de la LOU estableix que qualsevol operació d’endeutament de les uni-

versitats públiques ha de ser autoritzada per la comunitat autònoma corresponent. La 
UPC no ha demanat l’autorització a la Generalitat per formalitzar diverses operacions 
d’endeutament dels exercicis 2008 i 2009 ni tampoc per ajornar el de pagament de les 
bestretes reintegrables atorgades pel MEC. En opinió de la Sindicatura, aquests ajor-
naments són operacions d’endeutament.  

 
19. De l’anàlisi d’una mostra d’expedients de contractació es desprenen, entre d’altres, 

diverses observacions relatives a criteris d’adjudicació, establiment de subcriteris, 
insuficient motivació en els informes de valoració de les puntuacions atorgades i en les 
resolucions d’adjudicació i no retiment de la informació prevista en els articles 29 i 30 
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de l’LCSP. El juliol del 2010 la UPC va començar a aplicar una Normativa sobre el 
funcionament de la Mesa de contractació que inclou procediments referits a criteris 
per a l’adjudicació de contractes, tramitació d’urgència, apreciació d’ofertes anormals 
o desproporcionades, fórmules de puntuació del preu, funcionament del comitè d’ex-
perts o procediment d’obertura de les ofertes. 

 
 

6.2. RECOMANACIONS 

A continuació es presenta un conjunt de recomanacions que contribuiria a la millora dels 
aspectes assenyalats en l’informe. 
 
1. Caldria revisar la dependència orgànica del Servei de Control de Gestió per situar-lo 

en un nivell organitzatiu adequat a les seves funcions, aprovar-ne un reglament de 
funcionament i dotar-lo dels recursos necessaris. El Servei de Control de Gestió hauria 
d’elaborar un pla anual d’actuacions que hauria de ser aprovat pels òrgans de govern 
de la Universitat. Aquest pla hauria de ser objecte de publicitat, per exemple, a través 
de la pàgina web.  

  
2. El Consell Social de la UPC ha d’aprovar els comptes de les societats dependents de 

la Universitat.  
 
3. La Universitat ha de prendre les mesures necessàries per presentar adequadament 

els estats comptables previstos en el Pla especial de comptabilitat pública per a les 
universitats públiques de Catalunya.  

 
4. Les modificacions de crèdit han de ser aprovades pels òrgans competents amb ante-

rioritat a la seva realització.  
 
5. Caldria revisar les Normatives Acadèmiques Generals de la UPC per garantir les ma-

teixes condicions als alumnes dels diferents centres docents. 
 
6. La Universitat ha de respectar i aplicar la classificació pressupostària d’ingressos i 

despeses i els principis comptables públics especialment pel que fa al reconeixement 
d’ingressos per subvencions i la classificació de les despeses de personal i recerca. 

 
7.  La UPC ha de prendre els acords necessaris per adaptar l’aplicació dels articles 17 i 

18 de la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació a la mobilitat del seu personal 
investigador, concretant els diferents tipus d’entitats, les modalitats d’adscripció de 
PDI a altres entitats, així com les autoritzacions per prestar serveis en societats mer-
cantils. Els acords han de recollir explícitament les obligacions del PDI envers la Uni-
versitat, les compensacions que, si escau, correspongui percebre a la Universitat i han 
de vetllar perquè en cap cas es produeixi un cost per a la Universitat i perquè quedi 
garantit el compliment de les obligacions del PDI. 
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8. Cal que la UPC i l’FPC formalitzin un contracte programa que reguli les relacions entre 
ambdues institucions en els propers anys. El contracte programa ha d’incloure com a 
premissa bàsica l’autofinançament de la Fundació i de les seves activitats un cop 
suportades la totalitat de les despeses necessàries, tant directes com indirectes. 

 
9. La Universitat hauria d’analitzar si els ingressos per overhead (cànon) són suficients 

per compensar els costos indirectes generats pels projectes de recerca, cursos i ser-
veis prestats pel CTT i prendre les mesures adequades per tal que els recursos ge-
nerats per la recerca compensessin la despesa induïda per aquestes activitats.  

 
10. Caldria revisar i analitzar els romanents classificats com a afectats i prendre les de-

cisions oportunes sobre el romanents que, d’acord amb la normativa aplicable, no són 
afectats. 

 
11. Caldria revisar i completar la normativa d’utilització de les targetes de crèdit, que ha 

de ser única per a tota la Universitat, i dotar la unitat de Tresoreria dels mitjans de con-
trol adequats per supervisar-ne la correcta utilització. 

  
12. Cal que la utilització d’instruments financers es faci de forma ajustada a la seva na-

turalesa i que totes les operacions d’endeutament siguin autoritzades d’acord amb la 
normativa aplicable i registrades correctament en la comptabilitat. 

 
13. La Universitat ha creat i/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 es-
pais de la UPC, altres tenen personal cedit, entre d’altres. La UPC hauria de completar 
la informació de l’activitat que realitza juntament amb aquestes entitats i realitzar una 
valoració econòmica de les interrelacions existents. Així mateix, hauria d’elaborar con-
tractes programa actualitzats i vigents amb cadascuna de les entitats del Grup UPC 
per regular les relacions existents amb elles d’acord amb l’article 41 dels Estatuts de la 
Universitat. 

 
14. Caldria analitzar el mapa de titulacions i l’oferta d’assignatures optatives per raciona-

litzar l’oferta i la demanda i els recursos que s’hi dediquen, evitar duplicitats i maxi-
mitzar la utilització i aprofitament dels recursos humans i materials disponibles. 

 
15. La Universitat ha de buscar les fonts de finançament adequades i adoptar mesures de 

contenció de la despesa per eixugar el dèficit, que a 31 de desembre del 2010 era de 
82,15 M€ segons els comptes anuals de la Universitat i de 100,74 M€ segons la Sin-
dicatura. L’equip rectoral ha de completar, implementar i fer el seguiment del Pla d’es-
tabilització pressupostària, que ha d’incloure les mesures necessàries per garantir l’e-
quilibri pressupostari. 
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7. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 
tramès el 4 de març del 2013 a la UPC. 
 
Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, la UPC ha enviat resposta a través de 
l’escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura de Comptes número 970, de data 21 de 
març del 2013, que es transcriu a continuació: 
 

 
Universitat Politècnica de Catalunya 
El Rector 
 
 
 
Il·ltre. Sr. Jordi Pons i Novell 
Síndic 
Sindicatura de Comptes de Catalunya 
Av. Litoral, 12-14 
08005 Barcelona 
 
 
 
Senyor, 
 
Donant compliment allò que se’ns va requerir mitjançant ofici del proppassat dia 4 
d’aquest mes de març, us adjunto al·legacions per escrit dins del termini atorgat da-
vant el Projecte d’Informe –REF. 32/2011-D-, referit a la Universitat Politècnica de 
Catalunya, exercicis 2008, 2009 i 2010. 
 
Tanmateix, d’acord amb el que sol·liciteu, a més es remetrà per correu electrònic un 
fitxer informàtic –word– per facilitar la incorporació de les al·legacions a l’informe 
definitiu. 
 
Amb la presentació d’aquest document demano que es tingui per complimentat el 
tràmit d’al·legacions atorgat, i que en l’informe definitiu que ha d’aprovar el Ple de la 
Sindicatura, d’acord amb el que es desprèn del mateix es conclogui que cap òrgan 
d’aquesta universitat ha incorregut en responsabilitat comptable en els exercicis 
fiscalitzats 
 
Atentament, 
 
 
Antoni Giró i Roca 
Rector 
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Al·legacions que formula la Universitat Politècnica de Catalunya al Projecte 
d’informe 32/2011-D corresponents als exercicis 2008, 2009 i 2010. 

 
En data 4 de març de 2013 la Sindicatura de Comptes de Catalunya tramet a la UPC 
el Projecte d’Informe 32/2011-D corresponent als exercicis 2008, 2009 i 2010 i s’a-
torga un termini per formular al·legacions, que es complimenta mitjançant el present 
escrit. 
 
I. Consideracions prèvies. 

 
Amb caràcter de consideració prèvia, la UPC vol posar de manifest que en els exer-
cicis fiscalitzats, i especialment en els exercicis 2011 i 2012, la UPC ha posat en 
pràctica moltes de les observacions i recomanacions efectuades per la Sindicatura 
de Comptes en informes anteriors, adequant, en la mesura del possible, les situa-
cions i observacions detectades i que calia revisar.  
 
Volem emfatitzar, però, com ja han fet altres universitats en tràmit d’al·legacions als 
seus informes de fiscalització, que moltes de les observacions que efectua la 
Sindicatura són comunes a totes les universitats públiques de Catalunya i deriven 
d’acords i interpretacions de la normativa legal que es fa pel conjunt del sistema 
universitari català, en moltes ocasions amb coneixement i aquiescència de la Genera-
litat de Catalunya. Ens referim, especialment a les observacions efectuades en ma-
tèria de personal (tant PAS com PDI) i que sovint deriven de l’aplicació i interpretació 
dels convenis col·lectius del PAS-L i del PDI-L de les universitats públiques catalanes 
(així, per exemple succeeix amb els acords de jubilació anticipada, la instrumen-
talització de la col·laboració del PDI amb institucions de recerca, l’aplicació dels 
triennis del PAS-L...). La solució d’aquestes problemàtiques comunes difícilment pot 
ser resolta de forma individual per part de cadascuna de les universitats catalanes, 
sinó que requereix d’un anàlisi, gestió i tractament conjunt, en el qual hauria d’in-
tervenir també la Generalitat de Catalunya per garantir l’aplicació homogènia de les 
mateixes en el conjunt dels sistema universitari català. 
 
La solució d’aquestes qüestions, creiem, s’ha de basar en l’aplicació estricta de la 
legislació vigent, com no pot ser de cap altre manera en tractar-se d’administracions 
públiques sotmeses al principi de legalitat, però respectant escrupolosament el dret 
fonamental a l’autonomia universitària que la Constitució reconeix a cadascuna de les 
universitats per al desenvolupament del servei públic que li ha estat encomanat i que 
en matèria de personal ha estat concretada en l’article 2.1 de la llei orgànica 6/2011 
d’Universitats. 
 
És aquesta autonomia universitària constitucionalment consagrada la que ha de per-
metre a les universitats afrontar els reptes que li exigeix la societat, tenint en compte 
però la idiosincràsia pròpia de cadascuna, utilitzant amb flexibilitat els mitjans de què 
disposa i adaptant-los de la millor manera possible a cada situació concreta. S’ha 
d’entendre que les Corts Generals, en definir l’autonomia universitària, parteixen del 
fet que cada universitat és un persona jurídica amb característiques diferents –mida, 
història, entorn social i econòmic, etc.-, i que per complir les funcions que se li enco-
manen és necessari que puguin adaptar-se a les esmentades circumstàncies, res-
pectant sempre les normatives bàsiques en la matèria que emanen dels poders de 
l’Estat i de la Comunitat Autònoma en virtut de les seves competències. Tot això, 
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però, deixant una marge d’actuació prou ampli per tal que els òrgans de govern de 
les universitats puguin adaptar i desenvolupar aquestes normatives a les realitats 
particulars de cada ens. 
 
Insistim en el convenciment de la necessitat que les universitats actuïn en tot cas 
amb total sotmetiment a la legalitat vigent, però insistim també, en què, ateses les pe-
culiaritats del servei públic que aquestes tenen encomanades, la interpretació de les 
normes han de permetre un marge de flexibilitat i adaptació a la realitat universitària 
que permetin l’exercici de l’autonomia universitària per a la millor consecució dels 
seus objectius. Una interpretació inflexible de les normes, que no contempli la realitat 
social i les especialitats derivades del serveis públic de l’educació superior, mit-
jançant l’estudi, la recerca, la docència i la transferència de coneixement a la societat 
pot impossibilitar el desenvolupament de projectes i iniciatives que han de contribuir 
al desenvolupament d’aquest servei públic i en conseqüència, en la millora de la 
societat a la que aquestes serveixen. 
 
La pròpia realitat de les funcions de la universitat i la seva marcada component inno-
vadora i d’avantguarda, fan que moltes vegades sigui necessari desenvolupar pels 
seus propis òrgans de govern iniciatives i projectes que sovint no compten amb una 
cobertura legal expressa. Justament a partir de la seva implantació a les universitats, 
s’ha aconseguit aquest reconeixement i cobertura legal. Així ha succeït, per exemple, 
en el cas de les fundacions universitàries, les empreses de base tecnològica o les 
diferents fórmules de col·laboració público-privades reconegudes en diversos apar-
tats de la Llei de la Ciència, i que no fan més que regular i donar cobertura, a pràc-
tiques que s’havien iniciat en el sí de les universitats per donar solucions a les de-
mandes que li formula la societat i que han contribuït en gran part al creixement del 
país.  
 
Les especialitats de la tasca desenvolupada per la universitat, sobretot en el camp 
de la recerca, la transferència i la innovació, fan que sovint algunes decisions no es 
puguin valorar aplicant estrictes paràmetres economicistes, sinó que els beneficis 
tant per a la universitat com sobretot per a la societat a la que serveix, a vegades són 
difusos i a llarg termini. Així, és evident que el manteniment de determinats ensenya-
ments o centres afecten directament al desenvolupament econòmic de determinades 
localitats i al teixit empresarial i industrial, valors aquests que s’han de contemplar i 
protegir més enllà d’aspectes purament econòmics. També, la col·laboració de les 
universitats amb institucions de recerca, avui emparada ja per la llei de la ciència, 
sovint no respon a models econòmics estàndards, sinó que el benefici que la uni-
versitat i els seu professorat treu de la mateixa (accés a convocatòries públiques, 
accés a instal·lacions singulars, suport de personal...) va molt més enllà del cost de la 
inversió, sense oblidar els beneficis que aquestes pràctiques reporten al desenvo-
lupament de l’economia del país. 
 
Per últim, assenyalar que tot i la voluntat explícita de la UPC d’adequar-se a les ob-
servacions i recomanacions efectuades per la Sindicatura que considerem que 
milloren i contribueixen a un millor funcionament de la Universitat, i tot i els esforços 
que la UPC ha fet i continuarà fent per a dur-les a terme, volem posar de relleu que 
l’aplicació d’algunes de les observacions i recomanacions efectuades afecten a 
qüestions estructurals i transversals de gran envergadura i que requereixen d’un 
temps i d’uns recursos humans i materials que en aquests moments de tantíssima 
dificultat per la nostra Universitat com els actuals, no es poden dedicar íntegrament a 
aquestes qüestions i fan que algunes actuacions no s’hagin pogut dur a terme amb 
els terminis que desitjaríem. 
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II. Al·legacions a les conclusions i recomanacions del projecte d’informe 32/2011-D 

 
Com es desprèn de l’apartat 5 del Projecte d’informe 32/2001-D, la UPC ha corregit 
bona part de les recomanacions que la Sindicatura incloïa en informes anteriors i que 
es refereixen a aspectes concrets de la gestió de la Universitat, alguns dels quals no 
consten en el projecte d’informe, per haver-se dut a terme en els exercicis 2011 i 
2012.  
 

Aspectes relacionats amb l’activitat econòmic-financera. 
 
Observació 6.1.2 i Recomanació 6.2.8: Pel que fa a l’al·legació referida a la manca de 
facturació de cap import a l’FPC pel lloguer i les despeses de l’edifici al qual s’ha 
traslladat la Fundació, cal dir que com ja s’ha acreditat a la Sindicatura de Comptes 
durant el període en què s’han dut a terme els treballs de fiscalització, la UPC ha 
facturat el 2012 a la FPC el 50% de les despeses de lloguer de l’edifici del c/ Ba-
dajoz, i en el pressupost aprovat per al 2013 ja es contempla la facturació del 100% 
del lloguer. 
 
D’altra banda, cal assenyalar que en data 5 de setembre de 2012 el Consell de 
Govern de la UPC va aprovar el contracte programa entre la FPC i la UPC, d’acord 
amb les premisses esmentades per la Sindicatura de Comptes. 
 
Observació 6.1.7: Pel que fa a l’observació referida a les bestretes concedides per la 
Universitat, cal posar de manifest que aquesta situació ja ha estat corregida, seguint 
les recomanacions efectuades per la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Durant 
l’exercici 2012 s’han revisat les bestretes concedides i s’ha establert un interès i data 
de venciment. 
 
Observació 6.1.9 i Recomanació 6.2.11: Pel que fa a la utilització de les targetes de 
crèdit, assenyalar que al maig de 2012 la Gerenta va dictar una instrucció per a la 
utilització de les targes de crèdit amb l’objectiu de “tenir una normativa que ajudi a 
acomplir amb el rigor i transparència que exigeix el compromís social sobre l’exe-
cució de la despesa pública, per tal que aquesta respongui a criteris de racionalitat i 
d’idoneïtat relacionats directament en el desenvolupament de les activitats bàsiques 
de la universitat.” 
 
Respecte a les altres observacions efectuades per la Sindicatura a l’activitat eco-
nòmic-financera, la UPC continua treballant per corregir-les. 
 

Aspectes de legalitat, compliment de normativa i control intern 
 
Observació 6.1.4 i Recomanació 6.2.4. Pel que fa a l’observació relativa a les mo-
dificacions de crèdit, cal dir que com ja s’ha acreditat davant de la Sindicatura de 
Comptes, aquesta situació advertida ja en anteriors informes de fiscalització ha estat 
resolta definitivament en l’exercici 2011. Les Bases d’Execució de 2011 contenien 
una previsió que impedia les modificacions de crèdits en exercicis següents i en 
aquest sentit, totes les modificacions de crèdit que es van autoritzar al 2011 es van 
aprovar dins de l’exercici 2011. 
 
Observació 6.1.5 i Recomanació 6.2.5. Pel que fa a l’observació efectuada per la 
Sindicatura respecte a les Normatives Acadèmiques Generals de la UPC que pre-
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veuen que cada centre docent establirà un termini màxim per admetre les sol·licituds 
de modificació de matrícula, i que consideren que generen diferències en les 
condicions de matriculació dels alumnes dels diferents centres docents. 
 
La normativa interna de la UPC obeeix a la necessitat d’adequar els procediments de 
matriculació dels estudiants a la mida i les peculiaritats de cada centre. La normativa 
general de la UPC, que estableix un calendari global que marca els intervals (de 5 
dies a un mes) que els centres poden adoptar i el sistema de gestió acadèmica de la 
UPC, que és únic per a tots els centres, garanteixen, al nostre entendre, la igualtat de 
condicions dels estudiants. Entenem que aquesta és una qüestió que està emparada 
per la capacitat d’autonomia, l’auto-organització de la Universitat, que està plenament 
justificada i que no crea cap desigualtat entre els estudiants. 
 
Observació 6.1.6. Com a conseqüència de l’aplicació de l’Acord de la Mesa General 
de les universitats públiques catalanes del 22 de desembre del 2005, els increments 
retributius del PDI funcionari en l’exercici 2008 superen els establerts en la Llei de 
pressupostos de l’Estat per a aquest any. Els increments de la massa salarial del PAS 
laboral en els exercicis 2008 i 2009 van ser superiors als establerts en les respectives 
lleis de pressupostos pel pagament d’una paga única prevista en el conveni col·lec-
tiu, de caràcter consolidable la de l’exercici 2009. 
 
Com ja hem indicat en les consideracions prèvies d’aquestes al·legacions, la UPC va 
aplicar respecte als increments retributius allò que havia estat pactat en l’acord de la 
Mesa General de les universitats públiques, amb el coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, que recordem és qui d’acord amb la legislació vigent, autoritza les 
despeses de personal de les universitats públiques catalanes.  
 
Quant al PAS-L, es vol remarcar que el pagament de l’anomenat plus conveni previst 
per al 2009 va ser ordenat pel laude del Tribunal Laboral de Catalunya. 
 
Observacions 6.1.8. La UPC ha aplicat correctament les reduccions salarials esta-
blertes en el Decret llei 3/2010 i en el Reial decret llei 8/2010 amb algunes excep-
cions que es detallen en l’apartat 3.5.1. 
 
La UPC considera que l’aplicació de les reduccions salarials efectuades és conforme 
a la normativa. En concret la Sindicatura considera que no s’ha aplicat correctament 
la reducció del PDI que exerceix càrrecs de direcció en altres entitats. Aquests paga-
ments per direcció d’altres entitats són remuneracions d’activitats derivades de con-
venis de col·laboració dels prevists en l’art. 83 de la LOU, no afectades per la re-
ducció prevista al Real Decreto-ley 8/2010 ni al Decret-llei 3/2010, que es refereixen a 
les remuneracions ordinàries o comunes a tots els funcionaris. Igualment, i pel que fa 
als complements derivats del pla de jubilació, la UPC considera que els mateixos no 
es veien afectats per les reduccions, atès que no tenen naturalesa salarial ni de 
remuneració, sinó de compensació per renúncia voluntària al dret de mantenir-se en 
servei actiu fins als setanta anys. Finalment, i referent als càrrecs directius, no es va 
aplicar el percentatge establert per als alts càrrecs, en considerar el conjunt de les 
universitats públiques catalanes que en el seu sí no hi havia càrrecs d’aquesta 
naturalesa. Fou l’article 29.5 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya, la que establí per primera vegada l’aplicació als càrrecs 
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unipersonals de les universitats públiques una reducció –amb independència de si 
tenen o no consideració d’alts càrrecs. 

Observació 6.1.9. El Pla de jubilació voluntària del PDI funcionari estableix un com-
plement retributiu que no s’ajusta a dret. El pla de jubilació parcial del PAS laboral 
preveu en determinats casos el pagament d’un complement que no s’ajusta a dret 
perquè no està previst en el conveni col·lectiu. El pla de prejubilacions del PAS 
funcionari no s’ajusta a dret. 
 
Els programes aprovats per les universitats amb aquesta finalitat han sigut analitzats 
pel Tribunal de Cuentas, i les diligències obertes per presumptes responsabilitats 
comptables es vénen arxivant sistemàticament. La legalitat dels plans de jubilació 
anticipada ja ha estat posada de manifest en diverses ocasions, i es fonamenta en 
els arguments adoptats per la Conferència de Rectors de les Universitats d’Espanya, 
(CRUE), reunida en Assemblea el dia 19 de setembre de 2012, per defensar l’ab-
soluta legalitat de les mesures incentivadores per a la jubilació voluntària del pro-
fessorat pertanyent als cossos docents universitaris i que es concreten en els se-
güents punts: 
 
PRIMER.- Ni l’Administració de l’Estat ni cap de les Comunitats Autònomes -no s’o-
blidi que les competències en relació amb les Universitats han estat assumides per 
aquestes- mai s’han dirigit a cap Universitat, malgrat el seu ple coneixement del 
pressupost i de la seva execució, i no han traslladat cap objecció ni oposició. 
 
D’altra banda, ni l’Administració de l’Estat ni cap Administració autonòmica ha impug-
nat cap dels plans de jubilació voluntària incentivada, que, d’altra banda, com queda 
meridianament clar en la seva pròpia denominació, no són plans de prejubilació. La 
falta d’impugnació comporta la plena validesa d’aquests plans i dels actes derivats 
dels mateixos, no podent tampoc escometre’s la revisió d’ofici doncs, conforme a 
l’article 103.2 de la Llei 30/1992, la declaració de lesivitat no es podrà adoptar una 
vegada transcorreguts quatre anys des que es va dictar l’acte administratiu (re-
cordem 2006-2007). 
 
SEGON.- Els plans de jubilació voluntària incentivada de les diferents Universitats pú-
bliques espanyoles han estat aprovats per l’òrgan competent, el Consell de Govern, 
han estat publicats en els diferents butlletins oficials, la seva dotació va ser inclosa al 
pressupost de cada Universitat, que aprova el Consell Social. 
 
TERCER.- Aquests plans de jubilació voluntària incentivada s’ajusten absolutament a 
la legalitat. 
 
L’article 27 de la Constitució reconeix formalment la garantia institucional de l’autono-
mia universitària, que es concreta en els Estatuts de cada Universitat que estableixen 
els òrgans de direcció i govern i les seves competències, sense perjudici de la tutela 
de les Comunitats Autònomes. Per tant, les Universitats van procedir a la seva apro-
vació, en exercici de la seva capacitat d’auto organització i autonomia financera, de 
conformitat amb l’article 27 de la Constitució i la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, la Disposició Addicional 23 de les quals- introduïda per la 
Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril- preveu que les Universitats promouran, en el 
marc de l’estudi que el Govern realitzi i enviï al Congrés dels Diputats sobre l’accés a 
la jubilació voluntària anticipada de determinats col·lectius, la jubilació voluntària an-
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ticipada del personal de les Universitats. No és, per tant, sostenible la denunciada 
falta de suport legal doncs existeix una expressa previsió per part de la Llei Orgànica 
d’Universitats. Això sense deixar d’esmentar: 

a) La Llei 30/1984, i en concret, la seva Disposició Addicional vint-i-unena. 
b) L’article 67.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 

Públic 
 
QUART.- Les pròpies Administracions Públiques van adverar en el seu moment la 
plena legalitat d’aquests plans. Davant consulta de la Universitat de Cadis, el Director 
General de la Funció Pública del Ministeri d’Administracions Públiques va comunicar 
al Gerent de la Universitat de Cadis mitjançant ofici de 30 de maig que: “La pos-
sibilitat de posar en pràctica la proposta d’aquesta Universitat trobaria acomodament 
a l’article 66 de la Llei de Funcionaris, mentre que, en principi, no sembla contrari a 
allò que estableix la Llei 30/1984, que ho deroga en allò que a la mateixa s’oposi”. 
Uns dies abans, el Director General de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma 
d’Andalusia, el 21 de maig de 2001, després d’assenyalar que el personal de la 
Universitat no és personal de la Junta d’Andalusia i no ha de pronunciar-se sobre 
l’assumpte afegeix: “No obstant això, posem en el seu coneixement que aquesta Ad-
ministració té regulat, en l’article 59 del V Conveni Col·lectiu del personal laboral al 
servei de la Junta d’Andalusia, un premi de jubilació per al personal que es jubili vo-
luntàriament als 64 anys, en la forma i condicions establertes en el Reial decret 
1194/1985, de 17 de juliol”. 
 
Les Universitats, preventivament, van efectuar la consulta corresponent i la contes-
tació de la Direcció General de la Funció Pública és inequívoca manifestació de la 
legalitat de l’actuació de les Universitats. I, en tot cas, comptant amb aquest recol-
zament administratiu, les. Universitats van procedir a la seva aprovació, guiades per 
la “confiança legítima en l’Administració Pública”. Aquest principi que va ser creat per 
la jurisprudència, i que és principi jurídic de l’ordenament comunitari, ha passat a 
formar part del nostre ordenament legal íntimament lligat al principi de seguretat 
jurídica consagrat per l’article 9.3 de la Norma Suprema. 
 
CINQUÈ.- Els plans de jubilació voluntària incentivada de les Universitats van ser co-
neguts i tàcitament acceptats des de les pròpies Comunitats Autònomes. No s’ha 
d’oblidar que les Universitats compten amb un sistema de finançament que es fona-
menta en la transferència des de la Comunitat corresponent, i aquesta no s’oposava 
a aquests plans per entendre que eren un objectiu públic de renovació de plantilla. 
 
SISÈ.- Els plans de jubilació voluntària incentivada no responen al capritx ni a l’arbitri 
dels òrgans rectors de les Universitats, sinó que responen a un fi i interès públic en 
benefici de la pròpia Universitat, com a mesura de política de personal per gestionar 
amb l’antelació deguda el relleu del professorat. L’objectiu va ser, en fi, planificar i 
anticipar el canvi generacional en la plantilla del professorat funcionari, de manera 
que el relleu es produís de forma escalonada i amb el menor impacte en la qualitat 
de la docència i de la investigació i amb especial atenció als requeriments derivats 
de l’exigència del coneixement de les noves tecnologies de la informació. 
 
SETÈ.- Les Universitats públiques han actuat amb plena transparència. L’article 81.4 
de la LOU estableix que les Universitats hauran d’acompanyar a l’estat de despeses 
corrents “la relació de llocs de treball del personal de totes les categories de la 
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Universitat, especificant la totalitat dels costos de la mateixa”. I a continuació disposa 
que “Els costos del personal docent i investigador, així com d’administració i serveis, 
hauran de ser autoritzats per la Comunitat Autònoma”. Per tant, no genera ni el menor 
dubte que aquests plans, units a la dotació econòmica, estaven autoritzats per la 
Comunitat Autònoma. 
 
En conseqüència aquests plans, que tenien emparament en l’ordenament jurídic, no 
han suposat cap perjudici econòmic ni per a les universitats públiques ni per a les 
comunitats autònomes que les financen per mitjà de transferències globals. 
 
Observació 6.1.15. La UPC no ha constituït el servei d’inspecció per al seguiment i 
control general de la disciplina acadèmica previst pel Reial decret 898/1985, del 30 
d’abril, sobre règim del professorat universitari. 
 
El Tribunal Constitucional, en sentència núm. 235/1991 de 12 desembre RTC 
1991\235, ha fallat: 
 

1º Declarar que los arts. 9.7 (en cuanto prohíbe el incremento de profesorado), 
10.1 (en cuanto especifica el contenido del calendario académico, lo relativo a 
su aprobación por el Consejo Social y la exigencia de que conste en el tablón 
de anuncios) y 16.1 (en cuanto que atribuye la inspección del funcionamiento de 
los servicios de la Universidad al Servicio de Inspección) del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril sobre Regímenes del Profesorado Universitario, inva-
den las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas del País Vasco 
y de Cataluña. 

 
Per tant, aquest precepte no és d’aplicació en l’àmbit de la nostra Comunitat 
Autònoma des de l’any 1991. 
 
Observació 6.1.17. La UPC ha reconegut despeses de diversa naturalesa dins les 
despeses gestionades de forma descentralitzada que no s’ajusten a l’establert en els 
articles 8 i 15 de les bases d’execució dels pressupostos per als exercicis 2008, 2009 
i 2010. D’altra banda, la consideració d’algunes de les despeses registrades com de 
funcionament ordinari de les unitats podria ser qüestionable (sopar d’estiu, aperitiu 
de graduació, allotjament bungalows, cursos d’anglès, compra d’Ipads i Iphones). 
 
Al maig de 2012 la Gerenta de la UPC va dictar una instrucció per a la gestió de les 
despeses per atencions protocol·làries que té per objectiu: 
 

• Establir criteris homogenis en la interpretació i tractament d’aquest tipus de des-
peses, per a la racionalització i idoneïtat del seu volum, i per tal d’evitar despe-
ses personals, innecessàries, desproporcionades o poc raonables dels fons pú-
blics. 
 

• Fer obligatòria la motivació i justificació, seguint paràmetres d’exigència i relació 
directa amb el benefici i utilitat institucional, idoneïtat, proporció i transparència. 
 

• Aplicar aquests criteris independentment de l’origen dels ingressos: projectes 
de recerca, de convenis, comptes de serveis, subvencions, facturacions de 
béns/serveis/formació, o bé del fons distribuïts per capítol segon descentralitzat 
per al funcionament de les diferents unitats que conformen la UPC. 
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III.- Al·legació relativa a les actuacions que la Sindicatura considera que són indicis de 
l’exigència de responsabilitat comptable. 

 
Observació 6.1.14. De l’anàlisi realitzada de les retribucions individuals del PAS i del 
PDI es desprenen diverses observacions, el detall de les quals figura en l’apartat 
3.5.1 de l’informe. Algunes d’elles podrien ser indici de la possible existència de res-
ponsabilitat comptable. No obstant això, cal assenyalar que l’únic òrgan amb com-
petència per pronunciar-se sobre la possible existència de responsabilitat comptable 
és el Tribunal de Comptes mitjançant la tramitació dels procediments previstos en la 
Llei 2/1982, del Tribunal de Comptes, i en la Llei 7/1988, de funcionament del Tribunal 
de Comptes. 
 
Abans d’entrar en el concret anàlisi dels aspectes assenyalats per la Sindicatura que 
al seu criteri poden ser indicis de la possible exigència de responsabilitat comptable, 
aquesta universitat vol fer les següents consideracions: 
 
La responsabilitat comptable és una institució que ha estat analitzada i concretada 
pel Tribunal de Cuentas i pel Tribunal Suprem. L’abast i els límits de la responsabilitat 
comptable han estat recentment assenyalats per la instructora de les actuacions 
prèvies 129/12 incoades a la Universitat de Burgos, que assenyala com a criteris els 
següents: 
 

“El Tribunal de Cuentas, en un largo recorrido jurisprudencial ha ido definiendo 
los perfiles configuradores del ilícito de alcance. En este sentido y dicho de 
manera resumida, el Alto Órgano de la Jurisdicción Contable a través de una 
interpretación sistemática de varios preceptos de sus Leyes Orgánica i de Fun-
cionamiento, y operando con el juego de elementos tanto objetivos como sub-
jetivos y causales, sienta la siguiente doctrina en materia de responsabilidad 
contable: 
 
Sólo podrán incidir en responsabilidad contable quienes tengan a su cargo el 
manejo de los caudales o efectos públicos. 
 
No toda acción contraria a la Ley que produzca menoscabo de caudales 
públicos realizada por quién legalmente tiene su manejo, será responsabilidad 
contable, ya que se requerirá, además, que resulte o se desprenda de las 
cuentas en sentido amplio que deben rendir todos aquellos que recauden, 
intervengan, administren, custodien o manejen, dichos caudales o efectos pú-
blicos. 
 
La infracción legal se refiere a las obligaciones impuestas por las leyes de la 
contabilidad pública y del régimen presupuestario aplicable al Sector Público 
de que se trate. 
 
La acción u omisión contraria a la Ley y generadora de perjuicios al Erario 
Público debe estar revestida de subjetividad y acotada, por consiguiente, en 
los presupuestos de dolo, culpa o negligencia, con distintas modulaciones en 
lo que a la gravedad de la culpa se refiere, según se trate de responsabilidad 
directa o subsidiaria (vid los artículos 30 de la Ley Orgánica del tribunal de 
Cuentas y 49, 59 y 72 de su Ley de Funcionamiento, y, además, por todas, la 
Sentencia del Tribunal de Cuentas de 29 de julio de 1992). 
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Un apunte más: para que se genere responsabilidad contable el tribunal de 
Cuentas exige en el caso concreto se den todos y cada uno de los requisitos 
precitados (vid Sentencia del tribunal de Cuentas 12/06, de 24 de julio).” 

 
En el cas concret de la Universitat de Burgos –perfectament aplicable a la UPC i a la 
resta d’universitats públiques–, es proposa al Ple del Tribunal l’arxiu de les actua-
cions, entre altres extrems, atenent al fet que les actuacions objecte d’instrucció són 
mera execució d’un acord del Consell de Govern de la universitat, reflectit al pres-
supost de la mateixa aprovat pel Consell Social, i que compta amb l’aprovació de la 
Comunitat Autònoma que el finança “en el presente supuesto no concurren los re-
quisitos para considerar la existencia de un presunto ilícito contable por alcance, y 
ello porque los pagos de los premios de jubilación se hicieron al amparo y de 
conformidad con el Plan de Jubilaciones Voluntarias de la Universidad de Burgos, 
Plan que, por otro lado, ha quedado acreditado que era conocido y aceptado por la 
Consejería de Educación de la Junta de castilla y León, por cuanto la comunicación 
que la Universidad realiza de la modificación de las Relaciones de Puestos de 
Trabajo correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012 en cumplimiento del 
Convenio suscrito con la citada Comunidad Autónoma el 7 de diciembre de 2009, se 
hace una mención expresa de dicho Plan de Jubilación Anticipada, sin que en la 
aprobación de las citadas modificaciones se ponga ningún reparo, ni se realice nin-
guna observación referida al mismo por parte de la Dirección General de Universi-
dades e Investigación de la Consejería.” 
 
Aquesta mateixa doctrina es repeteix després en el Procedimiento de reintegro por 
alcance nº A3/13, seguit contra autoritats de la Universitat de les Illes Balears, en 
Interlocutòria de 14 de febrer d’enguany; en la qual s’acorda que no procedeix la 
incoació de judici comptable en el mateix supòsit, basant-se en les consideracions 
que es contenen al Fonament de Dret Cinquè que disposa que “Que según se re-
coge en la sentencia del T. S. de 28.XI.2012, los pagos que emanan de los órganos 
competentes para aprobarlos y no fueron impugnados, no pueden ser considerados 
como indebidos. Por todo ello; no apreciándose menoscabo en fondos públicos, 
interesa la no incoación del juicio contable de conformidad con lo dispuesto en el art. 
68 L.F.TCu. (...) Teniendo en cuenta los escritos del Ministerio Fiscal y de la represen-
tante legal de la Universidad de Islas Baleares, procede en derecho la no incoación 
del juicio contable”. 
 
La sentència de 28 de novembre de 2012, del Tribunal Suprem–Ar. JUR/2013/12308-, 
a que es refereix la interlocutòria parcialment transcrita, representa un pas més en la 
restricció del concepte de responsabilitat comptable. En aquest pronunciament, el 
Tribunal Suprem revoca una sentència anterior condemnatòria per aquest concepte a 
l’alcalde de Boadilla del Monte, pel pagaments a funcionaris municipals derivats d’un 
conveni col·lectiu que preveia el complement per part de l’Ajuntament les pagues 
extraordinàries fins al 100% de les retribucions ordinàries de les mensualitats de juny 
i desembre. El Tribunal Suprem, malgrat que l’esmentat conveni no respecta els límits 
de les pagues extraordinàries contemplades a la legislació de la funció pública, 
entén que en no haver estat impugnat el seu compliment no pot comportar responsa-
bilitat comptable. En aquesta mateixa línia s’ha pronunciat la Sección de Enjuicia-
miento, en la posterior interlocutòria de 27 de febrer de 2013, en el marc d’un pro-
cediment contra autoritats de la Universitat de Valladolid. 
 
En tot cas, i al marge de que la UPC creu fermament que cap de les actuacions 
assenyalades a l’informe constitueixen supòsits de responsabilitat comptable, i que 
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tenia suficient emparament legal per a dur-les a terme, durant l’any 2012 han estat 
suprimides algunes d’aquestes mesures com seguidament s’explicarà. 
 
Des de la perspectiva que ens donen les anteriors consideracions, passem a ana-
litzar els aspectes assenyalats per la Sindicatura: 
 

PAS 
 

1.- Abonament al PAS-L de l’import dels triennis d’acord amb l’últim grup de titulació i 
no segons el grup en que es van meritar, si s’escau. 
 

Les quanties que s’han abonat per aquest concepte estan contemplades als Pres-
supostos de la universitat dels exercicis 2008 a 2010, no impugnats: 
 

 - 2008- partida 131.20 
 
 - 2009-DOGC 6/5/2009 partida 131.20 
 
 - 2010-DOGC 23/3/2010 partida 131.20 

 
Per cadascun dels exercicis es detalla al pressupost previst en triennis, calculats 
segons l’aplicació qüestionada.  

 
Al marge de l’anterior –que, com hem vist, elimina qualsevol responsabilitat comp-
table al respecte, per aplicació de la doctrina del Tribunal Suprem i del propi Tribunal 
de Cuentas-, respecte a la legalitat intrínseca d’aquets abonaments, veiem que a 
l’informe de la Sindicatura de Comptes s’al·ludeix per negar-la a la jurisprudència del 
Tribunal Suprem, segons la qual l’abonament dels triennis ha de fer-se d’acord amb 
l’import corresponent al grup de classificació (titulació) al que pertanyia el treballador 
en el moment en què s’hagin perfeccionat. 

 
a.- Les retribucions del personal laboral es regeixen per l’estipulat en els corres-
ponents convenis col·lectius. 

 
Respecte del període fiscalitzat, regeix el 5è Conveni Col·lectiu del personal d’ad-
ministració i serveis laboral de les diferents Universitats Públiques de Catalunya, la 
publicació de les quals en el D.O.G.C. núm. 5297 del dia 15 de gener de 2009, va ser 
disposada per Resolució de 14 de novembre de 2008, del Director General de 
Relacions Laborals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
(l’article 4 assenyala la vigència temporal des de l’1 de gener de 2004 al 31 de de-
sembre de 2009; trobant-se prorrogat en l’actualitat). 

 
L’article 35 del citat conveni, que regula, entre els conceptes retributius, l’antiguitat, 
estableix que la mateixa “s’abonarà per triennis, de conformitat amb els imports que 
s’indiquen a l’annex 2”. 

 
Aquest annex es limita a assenyalar una quantitat per a cada grup de classificació; 
de la qual cosa només pot deduir-se que el càlcul de la quantitat que correspon 
percebre a un treballador pel concepte d’antiguitat, ha de fer-se multiplicant el 
nombre total de triennis que tingui reconeguts per la xifra establerta a l’Annex 2 per al 
seu grup de classificació. 
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És obvi que l’observació de la Sindicatura de Comptes sobre aquest tema es refereix 
al supòsit de treballadors que han anat ascendint en la seva classificació, reportant 
triennis en grups inferiors al seu actual; però oblida que, en el cas que un treballador, 
pels motius que sigui, passés a ocupar un lloc de categoria inferior a la màxima que 
tingui reconeguda (per exemple, per sol·licitar el reingrés després d’un període 
d’excedència i no haver vacants d’aquella), mentre romangués en aquesta situació 
també percebria els triennis en la quantia corresponent a aquest grup inferior. 
 
b.- En tot cas, cal tenir en compte, d’una banda, que aquesta mateixa regulació s’ha 
vingut mantenint, amb certes variants (que no afecten a aquesta qüestió), des del 
primer conveni col·lectiu de les Universitats Públiques de Catalunya signat l’any 1989. 
 
En aquest 1r conveni (DOGC núm. 1243, de 17 de gener de 1990), a l’article 32 re-
ferit a l’antiguitat, a part de respectar les quantitats que els treballadors poguessin 
percebre anteriorment per aquest concepte (quan les Universitats no havien estat 
transferides a la Comunitat Autònoma), s’estableix que a partir de tres anys des de la 
signatura del mateix “els nous triennis es xifraran en 3.500 ptes. per al personal de 
totes les categories compreses en el Conveni”. 
 
El 2n conveni (DOGC núm. 1656, de 14 d’octubre de 1992), segueix el mateix sis-
tema (article 31), establint una mateixa quantitat, 4.000 ptes. brutes per trienni, per a 
totes les categories sense distinció. 
 
A partir del 3r conveni (DOGC núm. 2146, de 22 de desembre de 1995), l’import dels 
triennis passa a ser diferent per a cada grup (article 31, en relació a l’annex 2); 
habilitant-se a la Comissió Paritària perquè pogués revisar els imports corresponents 
als anys 1996, 1997 i 1998. 
 
Des d’aquest conveni, els treballadors perceben pel concepte d’antiguitat la xifra re-
sultant de multiplicar el nombre de triennis acreditats, per l’import corresponent al seu 
grup de classificació establerta en el citat annex 2. 
 
El 4t conveni (DOGC núm. 3386, d’11 de maig de 2001), en el seu article 33 esta-
bleix: “L’antiguitat s’abonarà per triennis de conformitat amb els imports que s’indi-
quen en l’annex 2, tal com s’estableix en l’acord de la Comissió Paritària i es con-
tinuarà la tendència cap al trienni únic”. 
 
Ja hem vist que el 5è conveni segueix el mateix sistema. 
 
Per tant, i en resum, podem afirmar que el complement d’antiguitat ha tingut una 
certa evolució; durant la vigència dels dos primers convenis l’import dels triennis era 
igual per a tots els grups de classificació, i a partir del 3r conveni s’estableixen im-
ports diferents per a cada grup. Però, la concreta quantitat a percebre es determina a 
cada moment multiplicant el nombre de triennis acreditats pel treballador per l’import 
corresponent al grup de classificació actual, amb independència del grup en què van 
ser meritats.  
 
D’altra banda, aquesta és una pràctica de totes la Universitats Públiques de Cata-
lunya des de, almenys, 1992, per acord de la Comissió Paritària del Conveni Col·lec-
tiu, adoptat en sessió del dia 18 de febrer d’aquest any (còpia de la qual s’ha lliurat a 
la Sindicatura de Comptes durant el procés de fiscalització) segons consta en l’acta 
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de la mateixa: “En cas de canvi de grup, l’import del trienni serà el corresponent al 
nou grup adquirit…”.  
 
Com és sabut, la Comissió Paritària, regulada en l’article 10 del conveni col·lectiu 
vigent, és l’òrgan competent per interpretar i resoldre les qüestions que sorgeixen a 
conseqüència de l’aplicació del mateix, sense perjudici de les quals corresponguin 
als òrgans administratius i jurisdiccionals corresponents, i en aquest sentit la UPC, 
igual que la resta d’universitats públiques de Catalunya, ha aplicat el conveni col·lec-
tiu, i en concret l’apartat corresponent a l’antiguitat, en els termes expressats per la 
citada Comissió, per entendre que l’acord és ajustat a Dret.  
 
En aquest sentit l’article 12.3 del conveni col·lectiu vigent, publicat per Resolució del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, de 14 de novembre de 2008, 
disposa que “Les interpretacions que la Comissió Paritària faci del contingut del con-
veni són vinculants per ambdues parts en els mateixos termes que el present conveni 
col·lectiu.”  
 
c.- Per finalitzar les al·legacions sobre aquesta imputació, direm que aquesta part ha 
tingut ocasió d’analitzar la jurisprudència recaiguda sobre aquesta qüestió; però d’a-
quest anàlisi ha pogut constatar que les decisions han emanat, exclusivament, de la 
Sala Tercera del Tribunal Suprem i com és obvi només en relació al personal fun-
cionari.  
 
Per descomptat, no es té coneixement que existeixin pronunciaments paral·lels d’a-
questa Sala que estableixin doctrina legal sobre aquest tema en relació al personal 
laboral; ni tampoc de la Sala Quarta, que és a la que li correspondria. Per això, la 
UPC s’ha vist compel·lida a abonar els triennis d’acord amb l’establert en els suc-
cessius Convenis Col·lectius del seu personal laboral d’administració i serveis, tal 
com hem exposat anteriorment. 
 
Tot i l’anterior, i atès que per part del Tribunal de Cuentas s’han obert diligències per 
exigir la responsabilitat comptable a algunes universitats catalanes per aquest motiu, 
s’ha decidit, conjuntament, deixar d’abonar els triennis d’acord amb el criteri 
mantingut fins ara, la qual cosa ha comportat la interposició d’un conflicte col·lectiu 
que s’està tramitant en aquests moment. 
 
2.- Complement de direcció. 
 
Les quanties que s’han abonat per aquest concepte estan contemplades als Pres-
supostos de la universitat dels exercicis 2008 a 2010, no impugnats: 
 
 - 2008- partida 131.20 

 - 2009-DOGC 6/5/2009 partida 131.20 

 - 2010-DOGC 23/3/2010 partida 131.20 
 
Per cadascun dels exercicis es detalla pel concepte “Retribucions càrrecs es-
pecials”. 
 
En tot cas, les resolucions per les quals es transforma l’estructura retributiva del per-
sonal que provenia d’un contracte d’alta direcció s’ha d’interpretar en el seu conjunt. 
 
Si bé en la clàusula 2, s’indica que la transformació no comporta cap canvi retributiu, 
en la 3 s’especifica que el Complement de Direcció s’estableix per la diferencia entre 
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les retribucions anuals prèvies i les que corresponen al grup I, complement de lloc de 
treball A, i en la clàusula 4 s’afegeix que també es reconeixeran els serveis prestats  
 
A més, s’ha de tenir en compte que aquest eventual increment retributiu no és motiu 
de responsabilitat comptable, atès que no contradiu cap norma. 
 
En conseqüència, i sense haver d’acudir a altres arguments, entén aquesta univer-
sitat que no pot haver-hi cap responsabilitat comptable per aquesta causa. 
 
3.- Abonament triennis al personal eventual 
 
Les quanties que s’han abonat per aquest concepte estan contemplades als Pres-
supostos de la universitat dels exercicis 2008 a 2010, no impugnats: 
 
 - 2008- partida 121.20 

 - 2009-DOGC 6/5/2009 partida 121.20 

 - 2010-DOGC 23/3/2010 partida 121.20 
 
Per cadascun dels exercicis es detalla al pressupost previst en triennis, calculats se-
gons l’aplicació qüestionada.  
 
La UPC va considerar que a partir de l’EBEP el règim del personal eventual està inte-
grat per les regles específiques del seu article 12, i, per remissió de l’apartat 5, “en lo 
que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los fun-
cionarios de carrera”; a partir d’aquesta regulació es van determinar les retribucions 
del personal eventual d’acord amb l’estructura retributiva general dels funcionaris de 
carrera establerta a l’article 22 amb caràcter bàsic. Hem de tenir en compte que 
aquest és un concepte retributiu bàsic; que l’Estat no ha dictat cap disposició amb 
aquest mateix caràcter bàsic que exclogui al personal eventual de percebre triennis 
com el personal funcionari.  
 
A partir de les observacions efectuades per la Sindicatura de Comptes, la UPC ha 
deixat d’abonar els triennis al seu personal eventual des de la nòmina del mes de 
febrer de 2013. 
 
4.- Abonament d’un sistema d’ajuts al menjar  
 
Les quanties que s’han abonat per aquest concepte estan contemplades als Pres-
supostos de la universitat dels exercicis 2008 a 2010, no impugnats: 

 - 2008- partida 121 (PAS-F) i 131 (PAS-L) 

 - 2009-DOGC 6/5/2009 partida 121 (PAS-F) i 131 (PAS-L) 

 - 2010-DOGC 23/3/2010 partida 121 (PAS-F) i 131 (PAS-L) 
 
Per cadascun dels exercicis es detalla al pressupost previst en concepte de Tiquets 
Menjador pel que fa al PAS-F i al PAS-L i en conseqüència, i d’acord amb la doctrina 
exposada, entenem que no hi ha responsabilitat comptable. 
 
Tot i això, cal dir que la UPC, des de 2012 i en aplicació de l’article 33.2 de la Llei 
1/2012, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, ja no ha abonat als seus 
treballadors cap import per aquest concepte. 
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PDI 
 
5. Complement càrrecs acadèmics no contemplat al Reial decret 1086/1989 
 
Les quanties que s’han abonat per aquest concepte estan contemplades als Pres-
supostos de la universitat dels exercicis 2008 a 2010, no impugnats: 
 
 - 2008- partida 104 

 - 2009-DOGC 6/5/2009 partida 104 

 - 2010-DOGC 23/3/2010 partida 104 
 
Per cadascun dels exercicis es detalla al pressupost previst en la fitxa específica per 
càrrecs acadèmics. 
 
L’article 46.1 de la LRU estableix amb caràcter general l’abonament al PDI d’altres 
complements retributius lligats “a exigencias docentes e investigadores o a méritos 
relevantes”, a determinar pel Consell Social. 
 
La LOU, com en tantes altres matèries, sostreu a les universitats –Consell Social–, la 
competència per establir aquest complements, i l’atorga a les Comunitats Autòno-
mes; però no elimina els que poguessin haver establert els Consell Socials en base a 
la competència atorgada per la LRU. 
 
En tot cas, cal dir que des novembre de 2011 la UPC, ha deixat d’abonar aquets 
complements. 
 

Per tot l’anteriorment exposat,  
 

SOL·LICITO, que es tingui per complimentat el tràmit d’al·legacions atorgat, i que en 
l’informe definitiu que ha d’aprovar el Ple de la Sindicatura es conclogui que cap òr-
gan d’aquesta universitat ha incorregut en responsabilitat comptable en els exercicis 
fiscalitzats. 
 

Barcelona, a 20 de març de 2013 
 

Antoni Giró 
Rector 
Universitat Politècnica de Catalunya 

7.1. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

Les al·legacions no es poden acceptar, ja que o bé no s’ajusten als criteris normatius em-
prats per la Sindicatura, o bé contenen justificacions que no fan canviar el contingut de 
l’informe. 



 
8. ANNEX: MOSTRA DE CONTRACTES ANALITZATS 

Quadre 84. Expedients analitzats 

Número 
d’expedient Any 

Procediment
d’adjudicació

Import
licitat

Empresa  
adjudicatària 

Import 
adjudicat Objecte 

Expedients als quals és aplicable l’LCAP         

Obres             

2 2008 Construcció d’un edifici de recerca al Campus de Terrassa (Fase 3) Obert 1.142.278,50 UTE Serom Airat 981.544,36 

33 2008 Construcció d’una nau agrícola i magatzem a Viladecans Obert 1.552.003,87 Serom, SL 1.469.358,36 

Serveis         

58 2008 Servei de prevenció de vigilància de la salut i higiene industrial Obert    Lots 

5801 2008 Lot 1: Servei de vigilància de la salut  750.000,00 Sociedad de Prevención Asepeyo, SL 335.000,00 

5802 2008 Lot 2: Servei d’higiene industrial  50.000,00 Sociedad de Prevención Asepeyo, SL 17.500,00 

Subministraments 

142        

12 2008 Subministrament d’ordinadors personals en lots Obert   Lots 

1201 2008 Lot 1: Ordinadors personals de sobretaula  772.000,00 Bull España, SA 658.682,34 

1202 2008  628.000,00 ID Grup, SA 473.782,04 Lot 2: Ordinadors personals per a aules 

Subtotal LCAP  4.894.282,37   3.935.867,10 
 

Expedients als quals és aplicable l’LCSP 

Obres           

81 2008 Acabament de la nova seu de la Biblioteca d’Arquitectura Obert 1.639.577,41 Excover, SA 1.494.449,89 

99 2008 Construcció nou Edifici L a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Industrial de Barcelona. Fase 3: Estructura sota rasant 

Obert 2.376.818,73 Forcimsa, SA 2.143.178,67 

167 2008 Construcció del 2n bloc de l’edifici Vapor Sala al Campus de Terrassa Obert 1.536.432,49 Imaga Proyectos y Construcciones, 
SA 

1.244.510,56 
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Número 
d’expedient Any 

Procediment
d’adjudicació

Import
licitat

Empresa  
adjudicatària 

Import 
adjudicat Objecte 

21 2009 Construcció Edifici Serveis parcel·la L2 Campus Nord Obert 3.265.785,69 Vías y Construcciones, SA 2.532.943,36 

43 2009 Construcció Edifici RDIT Castelldefels. Estructura cos central Obert 1.967.070,00 Excover, SA 1.429.057,75 

5 2010 Obres construcció Edifici Gaia. Fase 3: Campus UPC a Terrassa  Obert 3.026.067,44 Excover, SL 2.197.952,08 

6 2010 Obres construcció Edifici RDIT. Acabament  Obert 10.749.909,67 Vías y Construcciones, SA 7.334.663,36 

26 2010 Obres de remodelació dels aularis del Campus Nord (Fase 1) Obert    Lots 

2601 2010 Lot 1: Obra civil  844.457,08 Novantia Integral, SA 691.441,46 

2602 2010 Lot 2: Instal·lacions d’electricitat  587.374,46 Tau Ingeniería y Construcciones 
Especiales, SA 

407.621,38 

2603 2010 Lot 3: Instal·lacions de calefacció  464.483,95 Electroclima Gavà, SL 343.996,76 

Serveis           

90 2008 Redacció projecte i direcció d’obra dels edificis B i J al Campus del 
Besòs 

Obert 2.300.328,77 Brullet i Associats, SL 1.955.279,45 

92 2008 Redacció projecte i direcció d’obra dels edificis C i I al Campus del 
Besòs 

Obert 1.586.628,00 UTE MMI-MASTER Nou Campus 
Besòs 

1.388.299,40 

133 2008 Redacció projecte i direcció d’obra de pantalles de contenció i moviment 
de terres nou al Campus Besòs 

Obert 238.380,00 Ingeniería y Construcciones 
Catalonia, SL 

214.600,00 

137 2008 Desenvolupament de programari en l’entorn FORAN de disseny de bucs Obert    Lots 

13701 2008 Lot 1: Desenvolupament d’estructura del sistema FORAN  238.264,00 Ibermática, SA 199.520,00 

13702 2008 Lot 2: Desenvolupament d’explotació d’estructura del sistema FORAN  233.044,00 Ibermática, SA 203.000,00 

13703 2008 Lot 3: Desenvolupament d’habilitació del sistema FORAN  235.480,00 Oesia Networks, SL 207.060,00 

13704 2008 Lot 4: Desenvolupament de disposició General 3D del sistema FORAN  236.060,00 Oesia Networks, SL 206.048,48 

39 2009 Programa de gestió documental i de workflow Obert 216.920,00 Informática El Corte Inglés, SA 189.555,60 

82 2009 Manteniment instal·lacions climatització Campus Nord  Obert 406.000,00 Spie Ibérica de Mantenimiento y 
Montaje, SA 

366.259,02 
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83 2009 Manteniment instal·lacions generals Campus Nord UPC Obert 440.800,00 Spie Ibérica de Mantenimiento y 
Montaje, SA 

400.464,91 

114 2009 Neteja, desinfecció ordinària i recollida selectiva de residus sòlids 
urbans 

Obert    Lots 

11401 2009 Lot 1: Campus Nord  6.741.363,08 ISS Facility Services, SA 6.267.255,78 

11402 2009 Lot 2: Campus de Terrassa   2.727.894,00 ISS Facility Services, SA 2.453.965,03 

11403 2009 Lot 3: Campus Baix Llobregat   1.360.830,22 ISS Facility Services, SA 1.270.826,12 

11404 2009 Lot 4: Campus Sud i Facultat de Nàutica de Barcelona  4.670.458,20 ISS Facility Services, SA 4.365.329,41 

11405 2009 Lot 5: Campus Manresa i Campus Sant Cugat  1.256.460,12 ISS Facility Services, SA 1.193.432,41 

11406 2009 Lot 6: Campus Vilanova i la Geltrú  791.147,52 ISS Facility Services, SA 751.534,24 

135 2009 Redacció projecte bàsic i executiu, projecte llicència ambiental i estudi 
de seguretat de l’aparcament soterrat Campus Besòs  

Obert 359.020,00 PCG Arquitectura e Ingeniería, SLP 292.168,00 

136 2009 Redacció projecte bàsic i executiu, redacció i seguiment projecte 
llicència ambiental, redacció estudi de seguretat i direcció d’obra per a 
la construcció d’un edifici de recerca al Campus Besòs  

Obert 684.404,37 Bonell i Gil Arquitectes, SLP 559.120,00 

137 2009 Redacció projecte bàsic i executiu, redacció i seguiment projecte llicèn-
cia ambiental, redacció estudi de seguretat i direcció d’obra per a la 
construcció de l’Edifici K al Campus Besòs 

Obert 851.823,75 B.S.T.P. (persona física) 643.800,00 

146 2009 Assessorament i suport tècnic en la gestió del programa d’inversions  Obert 726.160,00 RQP Arquitectura, SLP 566.404,80 

15 2010 Servei de paleta per al Campus de Terrassa  Obert 207.387,00 Serveis Obres i Manteniment, SL 138.178,95 

16 2010 Servei d’electricista per al Campus de Terrassa  Obert 207.613,00 Bobitecnic, SL 119.195,34 

100 2010 Serveis d’auxiliars de control per als campus, centres i edificis de la UPC Obert    Lots 

10001 2010 Lot 1: Campus Nord i altres centres de Barcelona  252.128,37 Alianzas y Subcontratas, SA 239.521,94 

10002 2010 Lot 2: Campus Terrassa, Baix Llobregat, Sant Cugat, Manresa i Vilanova i 
la Geltrú 

 434.155,20 Alianzas y Subcontratas, SA 412.447,56 
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105 2010 Servei de vigilància per a la UPC  Obert   Lots 

10501 2010 Lot 1: Campus Nord i altres centres de Barcelona  1.223.495,56 Protección de Patrimonios, SA 1.162.320,78 

10502 2010 Lot 2: Campus Terrassa, Baix Llobregat, Sant Cugat, Manresa i Vilanova i 
la Geltrú 

 601.447,38 Protección de Patrimonios, SA 571.375,08 

Subministraments          

107 2008 Subministrament d’ordinadors portàtils Derivat 
acord marc 

305.000,00 ID Grup, SA 257.889,86 

124 2008 Subministrament d’un clúster per a càlcul científic intensiu per a la UPC Obert 219.240,00 Dell Computer, SA 192.219,68 

146 2008 Microscopi electrònic de rastreig d’emissió de camp  Obert 232.000,00 Izasa, SA 232.000,00 

173 2008 Subministrament d’energia elèctrica    Lots 

17301 2008 Lot 1: Subministrament d’energia elèctrica 

Derivat 
acord marc 4.910.881,99 Endesa Energía, SA 4.317.842,53 

17302 2008 Lot 2: Subministrament d’energia elèctrica  300.559,25 Endesa Energía, SA 287.638,32 

17303 2008 Lot 3: Subministrament d’energia elèctrica  322.384,85 Desert --- 

17304 2008 Lot 4: Subministrament d’energia elèctrica  90.960,32 Sense ofertes --- 

12 2009 Subministrament d’ordinadors personals de sobretaula per a la UPC (Pla 
TIC) 

Obert    Lots 

1201 2009 Lot 1: Subministrament ordinadors personals de sobretaula  525.465,00 ID Grup, SA 481.408,62 

1202 2009 Lot 2: Subministrament ordinadors personals per a aules  344.965,00 ID Grup, SA 328.216,59 

18 2009 Subministrament d’ordinadors portàtils per a la UPC Derivat 
acord marc 

206.094,00 ID Grup, SA 203.916,72 

20 2009 Subministrament de mobiliari per a la biblioteca d’arquitectura del 
Campus Sud 

Obert    Lots 

2001 2009 Lot 1: Prestatgeries  118.930,91 Bibliotecas BCI, SA 68.627,13 

2002 2009 Lot 2: Taules, cadires i armaris  37.496,83 Haworth España, SL 26.092,90 

2003 2009 Lot 3: Compactus  72.152,00 Archimóvil, SA 47.711,32 
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45 2009 Sistema de dipòsit en fase vapor assistit per plasma de radiofreqüència  Obert 237.800,00 Elettrorava, SPA 235.480,00 

112 2009 Subministrament de cadires ergonòmiques a preus unitaris per a la UPC Obert 269.736,00 Haworth España, SL 267.981,75 

126 2009 Subministrament d’energia elèctrica    Lots 

12601 2009 Lot 1: Subministrament d’energia elèctrica 

Derivat 
acord marc 4.799.154,66 Endesa Energía, SA 3.504.702,92 

12602 2009 Lot 2: Subministrament d’energia elèctrica  312.772,71 Endesa Energía, SA 251.943,65 

12603 2009 Lot 3: Subministrament d’energia elèctrica  421.317,12 Iberdrola, SA 365.944,17 

141 2009 Subministrament de tres equips de l’instrument PAU  Obert 351.000,00 AD Telecom, SL 349.840,00 

19 2010 Subministrament d’ordinadors personals de sobretaula miniportàtils Obert    Lots 

1901 2010 Lot 1: Subministrament d’ordinadors de sobretaula   762.000,00 ID Grup, SA 658.777,65 

1902 2010 Lot 2: Subministrament d’ordinadors de sobretaula per a aules  393.000,00 ID Grup, SA 376.842,56 

1903 2010 Lot 3: Subministrament d’ordinadors miniportàtils   60.000,00 ID Grup, SA 50.740,51 

22 2010 Sistema de detecció i traçat tridimensional de llamps  Negociat 263.892,03 New Mexico Tech 263.892,03 

25 2010 Subministrament d’ordinadors portàtils per a la UPC Derivat 
acord marc 

244.000,00 Fujitsu Services, SA 182.547,18 

34 2010 Subministrament i muntatge taules per als aularis del Campus Nord  Obert 222.720,00 S&T 96, SL 173.784,24 

93 2010 Equip control banc d’assaig motors  Obert 472.000,00 Api Com España, SL 472.000,00 

101 2010 Subministrament d’energia elèctrica per a la UPC  Negociat    Lots 

10103 2010 Lot 1: Subministrament d’energia elèctrica per a diversos centres  4.289.642,15 Unión Fenosa Comercial, SA 4.247.603,27 

10104 2010 Lot 2: Subministrament d’energia elèctrica diversos centres UPC  331.714,54 Unión Fenosa Comercial, SA 329.585,36 

10105 2010  423.208,66 Endesa Energía, SA 388.968,52 Lot 3: Subministrament d’energia elèctrica 

Subtotal LCSP  77.225.757,48   64.720.975,05 
 

Total  82.120.039,85   68.656.842,15 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 
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