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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 20/2019, relatiu a la Universitat Autònoma de
Barcelona, entitats participades, exercici 2017
Barcelona, 22 de gener de 2020
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 20/2019, relatiu a la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), entitats participades, exercici 2017, en compliment del seu
Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Jordi Pons i Novell com a ponent, va ser aprovat pel Ple de
la Sindicatura en la sessió del 17 de desembre del 2019.
El treball d’aquesta fiscalització limitada ha inclòs la revisió de les relacions patrimonials i
de personal i la de les operacions realitzades entre la UAB i les entitats en què participa.
A partir de la relació d’entitats participades facilitada per la UAB (vegeu l’annex 4.1 de
l’informe), s’ha seleccionat una mostra de trenta-una entitats que inclou les participades de
forma majoritària per la UAB i altres seleccionades a criteri de l’auditor tenint en compte el
nivell de vinculació amb la UAB, la seva ubicació al campus o fora d’ell i el nivell de vinculació amb altres entitats alienes a la UAB (vegeu el quadre 2 de l’informe).
En l’apartat de conclusions de l’informe es presenten les observacions i les recomanacions més rellevants que es desprenen del treball realitzat, de les quals es destaquen les
següents:
• La Sindicatura no ha obtingut tota la informació necessària per verificar aspectes relacionats amb el personal de la UAB adscrit a les entitats participades, fet que ha suposat
una limitació a l’abast.
• La UAB no va trametre a la Sindicatura de Comptes els comptes anuals degudament
aprovats per l’òrgan corresponent amb l’informe d’auditoria de totes les empreses i ens
en què participa, fet que incompleix l’article 81 del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya.
• El Consell Social de la UAB hauria d’analitzar l’activitat de les entitats participades, les
vinculacions amb la UAB i amb la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) i
la situació de les que presenten pèrdues acumulades i resultats negatius i prendre les
mesures necessàries perquè no se’n derivin efectes negatius per a la situació financera
de la Universitat. Així mateix, la UAB hauria d’exercir sobre les entitats en què participa
de forma majoritària un nivell de control equivalent al dels seus serveis.
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• La UAB hauria de revisar els acords de cessió i adscripció i especificar de forma clara
quina és la valoració dels béns aportats o, si escau, la valoració del dret d’ús; incloure,
si escau, la valoració de seva participació en les despeses generals de manteniment
dels espais com a part de l’aportació a l’altra entitat i registrar-les com a subvencions en
espècie; vetllar perquè les seves entitats participades registrin la totalitat dels béns
rebuts i lliurats en cessió d’acord amb la normativa comptable que els sigui aplicable, i
explicitar a qui correspon la contractació de les assegurances de continent, contingut i
responsabilitat civil (inclosa la derivada de l’activitat de l’ens).
• Cal que la UAB revisi els acords de gestió amb entitats participades i els serveis
facturats per la FUAB a altres entitats en el marc del conveni de col·laboració entre la
FUAB i la UAB del 28 d’abril del 2006 i promogui la formalització dels contractes adients
entre la FUAB i les entitats receptores dels serveis.
• Cal que s’estableixin els procediments necessaris per fer un seguiment dels cursos que
es realitzen per altres entitats i liquidar a la seva finalització les factures per cànon, taxes
i emissió de títols que corresponguin a la UAB.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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