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1. INTRODUCCIÓ

El sector universitari de la Comunitat Vaenciana està compost per les universitats
següents: Universitat de València (UV), Universitat Politècnica de València (UPV),
Universitat d'Alacant (UA) i la Universitat Jaume I (UJI), amb seu a la ciutat de Castelló
de la Plana.

D'acord amb l'article 3 de la llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma
Universitària, les universitats estàn dotades de personalitat jurídica i desenvolupen les
seues funcions en règim d'autonomia. Es regulen per la Constitució i per la citada llei
orgànica 11/1983, de Reforma Universitària (d'ara endavant LRU), a més d'altres
disposicions vigents; així com pels estatuts de cada una de les dites universitats.

Les funcions de les universitats estan descrites en l'article 1 de la LRU i són les següents:

a) La creació, desenvolupament, transmissió i crítica de la ciència, la tècnica i la
cultura.

b) La preparació per a l'exercici d'activitats professionals que exigisquen l'aplicació
de coneixements i mètodes científics, o per a la creació artística.

c) El suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic, tant
nacional com de les comunitats autònomes.

d) L'extensió de la cultura universitària.

Les competències en matèria d'universitats, les va assumir la Generalitat Valenciana
mitjançant el reial decret 2.633/1985, de 20 de novembre, i les funcions i serveis en
aquesta matèria foren assignades a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència pel
decret 4/1986, de 27 de febrer, del President de la Generalitat Valenciana.
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2. ABAST I PROCEDIMENTS D'AUDITORIA APLICATS

La fiscalització s'ha fet d'acord amb normes d'auditoria generalment acceptades. No ha
comprés una revisió detallada de totes les transaccions, sinó que s'hi han realitzat proves
selectives, revisions de procediments, de registre i antecedents i d'altres tècniques
habituals d'auditoria, que s'han considerat necessàries en cada circumstància, en funció
dels objectius perseguits i de l'avaluació prèvia del control intern.

En aquesta fiscalització hem prestat una importància especial al capítol I, "Despeses de
personal"; així com a la revisió de la contractació i als convenis d'investigació que tenen
incidència en en els capítols II i VI del pressupost de despeses.
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3. SISTEMA COMPTABLE I RENDICIÓ DE COMPTES

3.1 Règim econòmic i financer de les universitats

L'autonomia econòmica i financera de les uiversitats ve establida en l'article 52 de la
LRU.

Les universitats elaboren i aproven una programació plurianual i un pressupost anual.

L'estructura del pressupost de les universitats i del seu sistema comptable, s'ha d'adaptar
a les normes que, amb caràcter general, estiguen establides per al sector públic, a l'efecte
de la normalització comptable.

Així mateix, els estats comptables s'han de subjectar als criteris i objectius establits en la
Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

Els comptes anuals que han de retre les universitats estan integrats pels documents
següents:

a) Estats de liquidació del pressupost:

- liquidació de l'estat de despeses,
- liquidació de l'estat d'ingressos,
- estat de resultats pressupostaris i romanents de tresoreria,
- desenvolupament de la tresoreria,
- operacions extrapressupostàries: moviment i situació dels deutors,
- operacions extrapressupostàries: moviment i situació dels creditors,
- relació dels expedients de despeses aprovades a càrrec de pressuposts

futurs,
- estat de modificacions pressupsotàries.

b) Estat d'operacions de pressuposts tancats;

c) Balanç de situació;

d) Comptes de resultats.

3.2 Rendició de comptes

Els comptes anuals de 1995 han sigut retuts en aquesta Sindicatura, conformement a la
normativa aplicable, per mitjà de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana
abans del 30 de juny de 1996.
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3.3 Control intern

En conseqüència amb el que s'assenyala en l'article 64.3 de la Llei d'Hisenda Pública de la
Generalitat Valenciana, les quatre universitats han sigut objecte d'auditories per part de la
Intervenció General de la Generalitat Valenciana. Els informes de les dites auditories,
subscrits conjuntament per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana i les
empreses privades contractades a aqueix efecte, han sigut posats a disposició d'aquesta
Sindicatura.
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4. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

4.1 Pressupost inicial

Igual que en exercicis passats, els pressuposts de les universitats de la Comunitat
Valenciana foren aprovats en el mateix exercici en què havien d'entrar en vigor.

Continua sent aplicable la recomanació efectuada en l'informe d'aquesta Sindicatura
relatiu als comptes de 1994, on s'indicava la conveniència d'accelerar el procés
d'elaboració i aprovació dels pressuposts, per tal com aquests són documents de
planificació de la gestió econòmica.

La informació agregada dels pressuposts inicials de les quatre universitats es mostra en el
quadre número 1.

La suma dels pressuposts inicials de les quatre universitats es xifra en 54.506 milions de
pessetes; cosa que significa un creixement del 26,8%, respecte a la de l'any anterior.

Quant als ingressos, destaca l'augment del capítol VII, "Transferències de capital", amb
un increment de 4.781 milions de pessetes; això suposa una variació, en relació a
l'exercici de 1994, del 128,2%. Així mateix, és significatiu l'augment del capítol IV,
"Transferències corrents", amb un augment de 3.477 milions de pessetes.

Pel que fa a les despeses, és rellevant l'increment anual -tant quantitativament, com
percentualment- del capítol VI, "Inversions reals", el qual, amb un augment inicial de
6.732 milions de pessetes, suposa un 97,4% de variació; i en termes relatius, destaca
l'augment del capítol III, "Despeses financeres", amb un 111,1% de variació del
pressupost de 1995 sobre el de 1994.

Els increments del capítol VII d'ingressos, "Transferències de capital", i VI de despeses,
"Inversions reals", es deuen al Pla Plurianual d'Inversions.
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Pressupost inicial Variació pressupost

1994 1995 1995/1994

Taxes i d'altres ingressos 10.555 12.005 1.450 13,7%

Transferències corrents 28.329 31.806 3.477 12,3%

Ingressos patrimonials 225 279 54 24,0%

Transferències de capital 3.728 8.509 4.781 128,2%

Romanent de tresoreria 150 1.697 1.547 1.031,3%

Passius financers 0 210 210 -

Total ingressos 42.987 54.506 11.519 26,8%

Despeses de personal 29.772 33.308 3.536 11,9%

Despeses de funcionament 6.078 7.009 931 15,3%

Despeses financeres 27 57 30 111,1%

Transferències corrents 200 279 79 39,5%

Inversions reals 6.910 13.642 6.732 97,4%

Transferències de capital 0 200 200 -

Actius financers 0 11 11 -

Total despeses 42.987 54.506 11.519 26,8%

Quadre 1
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PRESSUPOST DE DESPESES
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Quadre 3

4.2 Modificacions de crèdit

En el quadre número 4 es mostren les modificacions de crèdit que ha experimentat el
conjunt dels pressuposts inicials de les universitats de la Comunitat Valenciana.
L'increment respecte al pressupost inicial ha sigut de 18.916 milions de pessetes; cosa
que significa una variació del 34,7%.

En el pressupost d'ingressos, són significatives les modificacions produïdes en els capítols
IX, "Passius financers", VIII, "Romanents de tresoreria", i VII, "Transferències de
capital", amb uns percentatges del 2.630,0%, 347,0% i 74,6%, respectivament.

En el pressupost de despeses, les modificacions de crèdits estan destinades,
majoritàriament, a incrementar el capítol VI, "Inversions reals", que augmenta un
125,9% en relació al pressupost inicial. En termes percentuals, destaca el capítol III,
"Despeses financeres", que augmenta un 542,1%.



Universitats de la Comunitat Valenciana. Introducció

- 22 -

Pressupost
inicial Modificacions

Pressupost
definitiu

Increment ppt.
defin./inicial

Taxes i d'altres ingressos 12.005 684 12.689 5,7%

Transferències corrents 31.806 433 32.239 1,4%

Ingressos patrimonials 279 41 320 14,7%

Transferències de capital 8.509 6.347 14.856 74,6%

Romanent de tresoreria 1.697 5.888 7.585 347,0%

Passius financers 210 5.523 5.733 2630,0%

Total ingressos 54.506 18.916 73.422 34,7%

Despeses de personal 33.308 121 33.429 0,4%

Despeses de funcionament 7.009 1.097 8.106 15,7%

Despeses financeres 57 309 366 542,1%

Transferències corrents 279 178 457 63,8%

Inversions reals 13.642 17.178 30.820 125,9%

Transferències de capital 200 33 233 16,5%

Actius financers 11 0 11 0,0%

Total despeses 54.506 18.916 73.422 34,7%

Quadre 4

4.3 Pressupost definitiu

La previsió definitiva del conjunt de les universitats de la Comunitat Valenciana va ser de
73.422 milions de pessetes.

El volum major en el pressupost definitiu agregat correspon a la Universitat de València,
amb 30.040 milions de pessetes, el 40,9%; seguida de la Universitat Politècnica de
València, amb 22.023 milions de pessetes, el 30,0%. La Universitat d'Alacant i la Jaume
I, amb 16.191 i 5.167 milions de pessetes, representen el 22,1% i el 7,0%,
respectivament.

Quant als ingressos, les previsions definitives més significatives corresponen al capítol
IV, "Transferències corrents", que se n'emporten el 43,9% del total. És important també
la previsió definitiva del capítol VII, "Transferències de capital", amb un 20,2%.

Pel que fa a les despeses, cal destacar la participació dels capítols I, "Despeses de
personal", i VI, "Inversions reals", amb uns percentatges del 45,5% i del 42,0%,
respectivament.
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Ingressos UV UPV UA UJI Total

Taxes i d'altres ingres.

Transfer. corrents

Ingres. patrimonials

Transfer. de capital

Variació passius financ.

Romanent tresoreria

4.581

14.781

105
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4.119

15,2%
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12.689

32.239

320

14.856

5.733

7.585

17,3%

43,9%

0,4%

20,2%

7,8%

10,3%

Total 30.040 100,0% 22.023 100,0% 16.192 100,0% 5.167 100,0% 73.422 100,0%

40,9% 30,0% 22,1% 7,0% 100,0%

Despeses UV UPV UA UJI Total

Despeses personal

Despeses funcionament

Despeses financeres

Transfer. corrents

Inversions reals

Transfer. de capital

Actius financers

15.694

3.298

63

163

10.789

33
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11,0%

0,5%

0,6%

42,0%

0,3%

0,0%

Total 30.040 100,0% 22.023 100,0% 16.192 100,0% 5.167 100,0% 73.422 100,0%

40,9% 30,0% 22,1% 7,0% 100,0%

Quadre 5

4.4 Resultats de l'exercici acumulats

En el quadre número 6 es recull, a escala agregada, el resultat de les liquidacions dels
pressuposts de les quatre universitats valencianes corresponent a 1995 (diferència entre
drets reconeguts i obligacions reconegudes durant aqueix exercici); així com el superàvit
acumulat a 31 de desembre de 1995.

El superàvit pressupostari a escala agregada va ser de 2.434 milions de pessetes; mentre
que el superàvit de l'exercici, una vegada practicats els ajusts d'exercicis tancats, es va
situar en 3.354 milions de pessetes. El superàvit acumulat fou d'11.675 milions de
pessetes.

En el superàvit acumulat agregat, és rellevant la participació de la Universitat de
València, amb 5.607 milions de pessetes; seguida de la Universitat Politècnica de
València, amb 3.726 milions de pessetes; després, la Universitat d'Alacant, amb 1.485
milions de pessetes, i la Universitat Jaume I, amb 875 milions de pessetes.
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Concepte UV UPV UA UJI Total

Drets reconeguts de l'exercici 23.985 18.895 15.449 4.758 63.087

Obligacions reconegudes de l'exercici 23.973 17.673 14.712 4.295 60.653

Superàvit<Dèficit>Pressupost 1995 12 1.222 737 463 2.434

Ajusts d'exercicis tancats

- Anul.lació de drets -1 -43 - -17 -61

- Anul.lació d'obligacions 247 8 5 - 260

- Rectificació d'obligacions - - - - 0

- Anul.lació de saldos extrapressupostaris - - - - 0

- Addició de drets 721 - - - 721

Superàvit<Dèficit>De l'exercici 979 1.187 742 446 3.354

Superàvit acumulat a 31-12-94 4.628 2..539 743 411 8.321

Superàvit acumulat a 31-12-95 5.607 3.726 1.485 857 11.675

Quadre 6

Igual com en l'exercici anterior, cal considerar que el superàvit acumulat de la Universitat
d'Alacant no és real, perquè existeixen obligacions per un import de -si més no- 948
milions de pessetes que no es reflecteixen en el pressupost de despeses.
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5. PRESSUPOST AGREGAT DE DESPESES

Les obligacions reconegudes, a escala agregada, del conjunt de les universitats de la
Comunitat Valenciana ascendiren a 60.652 milions de pessetes; això denota un grau
d'execució -que relaciona les oligacions reconegudes amb les previsions definitives- del
82,6%. El grau de compliment -que relaciona els pagaments líquids amb les obligacions
reconegudes- va ser del 87,6%.

En el quadre número 7 es mostra, de forma agregada i en milions de pessetes, l'execució
del pressupost de despeses de les quatre universitats.

Despeses
Crèdits

definitius
Obligs.

reconegudes
Pagaments

líquids
Obligs.

pents. pag.
Grau

execució
Grau

compliment
Saldo de

pressupost

Despeses de personal 33.429 31.705 31.007 698 94,8% 97,8% 1.724

Desp. funcionament 8.106 7.886 7.319 567 97,3% 92,8% 220

Despeses financeres 366 366 363 3 100,0% 99,2% 0

Transfer. corrents 457 365 328 37 79,9% 89,9% 92

Inversions reals 30.820 20.286 14.051 6.235 65,8% 69,3% 10.534

Transfer. de capital 233 33 33 0 14,2% 100,0% 200

Actius financers 11 11 11 0 100,0% 100,0% 0

TOTAL 73.422 60.652 53.112 7.540 82,6% 87,6% 12.770

Quadre 7
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Quadre 8
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En el quadre número 9 es detalla la composició, per capítols, de les obligacions
reconegudes durant l'exercici en la liquidació del pressupost agregat -comparativament-
de les quatre universitats, tant en milions de pessetes, com en percentatges de
participació de cada un dels capítols respecte del total.

Concepte UV UPV UA UJI Total

Despeses personal

Desp. funcionament

Despeses financeres

Transfer. corrents

Inversions reals

Transfer. capital

Actius financers

14.896

3.240

63

148

5.593

33

0

62,1%

13,5%

0,3%

0,6%

23,3%

0,1%

0,0%

8.411

2.069

104

129

6.960

0

0

47,6%

11,7%

0,6%

0,7%

39,4%

0,0%

0,0%

5.886

2.001

198

0

6.616

0

11

40,0%

13,6%

1,3%

0,0%

45,0%

0,0%

0,1%

2.512

576

1

88

1.117

0

0

58,5%

13,4%

0,0%

2,0%

26,0%

0,0%

0,0%

31.705

7.886

366

365

20.286

33

11

52,3%

13,0%

0,6%

0,6%

33,4%

0,1%

0,0%

TOTAL 23.973 100,0% 17.673 100,0% 14.712 100,0% 4.294 100,0% 60.652 100,0%

39,5% 29,1% 24,3% 7,1% 100,0%

Quadre 9
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6. PRESSUPOST AGREGAT D'INGRESSOS

Els drets reconeguts agregats de les quatre universitats valencianes, s'elevaren a 63.087
milions de pessetes; cosa que suposa un grau d'execució del 95,8%, sense considerar-hi
el romanent de tresoreria. El grau de compliment ha sigut del 71,0%.

En el quadre número 10 es mostrra, en milions de pessetes, l'execució del pressupost
d'ingressos a escala global.

Ingressos
Pressupost

definitiu
Drets

reconeguts
Ingressos

líquids
Drets

pent. cobr.
Grau

execució
Grau

compliment
Superàvit
(dèficit)

Taxes i d'altres ingressos 12.689 11.505 10.533 972 90,7% 91,6% -1.184

Transferències corrents 32.239 32.590 27.026 5.564 101,1% 82,9% 351

Ingressos patrimonials 320 451 342 109 140,9% 75,8% 131

Transferències de capital 14.856 15.884. 4.246 11.638 106,9% 26,7% 1.028

Passius financers 5.733 2.657 2.657 0 46,3% 100,0% -3.076

Exercici corrent 65.837 63.087 44.804 18.283 95,8% 71,0% 2.750

Romanent de tresoreria 7.585

TOTAL 73.422

Quadre 10
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Quadre 11
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Concepte UV UPV UA UJI Total

III. Taxes i d'altres ingres.:

- Taxes

- Compensació

- Prestació de serveis

- D'altres

IV. Transferències corrents:

- De la G. Vciana.

- D'altres

V. Ingressos patrimonials:

- Ingressos patrimonials

VII. Tansferències capital

- De la G.Vciana.

- De l'Admó central

- D'altres

IX. Passius financers:

- Passius financers

2.941

360

(*)

531

14.439

335

159

3.459

1.250

511

0

12,3%

1,5%

0,0%

2,2%

60,2%

1,4%

0,7%

14,4%

5,2%

2,1%

0,0%

1.910

483

1.726

124

8.809

75

201

2.632

517

150

2.268

10,1%

2,6%

9,1%

0,7%

46,6%

0,4%

1,1%

13,9%

2,7%

0,8%

12,0%

2.249

216

245

30

6.052

45

65

5.044

1.082

211

210

14,5%

1,4%

1,6%

0,2%

39,2%

0,3%

0,4%

32,6%

7,0%

1,4%

1,4%

510

112

64

4

2.621

214

26

696

0

332

179

10,7%

2,4%

1,3%

0,1%

55,1%

4,5%

0,5%

14,6%

0,0%

7,0%

3,8%

7.610

1.171

2.035

689

31.921

669

451

11.831

2.849

1.204

2.657

12,1%

1,9%

3,2%

1,1%

50,6%

1,1%

0,7%

18,7%

4,5%

1,9%

4,2%

TOTAL 23.985 100,0% 18.895 100,0% 15.449 100,0% 4.758 100,0% 63.087 100,0%

38,0% 30,0% 24,5% 7,5% 100,0%

(*) La UV comptabilitza els ingressos per convenis d'investigació com a tansferències de capital; mentre
que les altres universitats els comptabilitzen en el capítol III d'ingressos.

Quadre 12

Les xifres agregades evidencien que els drets reconeguts durant l'exercici han sigut
superiors als prevists en tots els capítols; tret de les taxes i d'altres ingressos i els passius
financers.

En el quadre número 12 es mostra la composició dels drets reconeguts, a escala
desagregada, de les quatre universitats de la Comunitat Valenciana.

De les dades que es mostren en el quadre número 12, destaquen els conceptes de
"Transferències corrents de la Genealitat Valenciana" i "Transferències de capital de la
Generalitat Valenciana", seguits del de "Taxes"; la seua participació en el conjunt
d'ingressos de les universitats valencianes representa, respectivament, un 50,6%, un
18,7% i un 12,1% respecte del total d'ingressos.

En el quadre número 13 es detalla l'evolució dels drets reconeguts des de 1990, en
milions de pessetes:
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1990 1991 1992 1993 1994 1995

Taxes acadèmiques

Compensació beques

Prestació de serveis

D'altres

4.073

1.011

109

97

4.440

846

165

118

5.340

1.079

1.676

234

7.248

1.227

1.777

232

9.131

1.469

2.020

323

7.610

1.171

1.794

930

Total capítol III 5.290 5.569 8.329 10.484 12.943 11.505

De la Generalitat Valenciana

D'altres

17.551

119

20.007

84

25.314

260

25.180

407

28.947

549

31.921

669

Total capítol IV 17.670 20.091 25.574 25.587 29.496 32.590

Total capítol V 342 383 337 562 387 451

Total capítol VI 0 17 0 0 1 0

De la Generalitat Valenciana

De l'Administració central

D'altres

5.951

1.829

1.315

7.484

1.472

1.792

7.018

2.077

807

6.416

1.202

1.006

4.697

1.548

1.380

11.537

2.849

1.498

Total capítol VII 9.095 10.748 9.902 8.624 7.625 15.884

Total capítol IX 53 2.657

Total ingressos 32.397 36.808 44.142 45.257 50.505 63.087

Quadre 13

Atesa la importància que ha tingut ja en els pressuposts per a 1995 de les universitats de
la Comunitat Valenciana, comentem a continuació el Pla Plurianual d'Inversions.

Com a conseqüència de les previsions de l'esmentat Pla, cada universitat va subscriure un
acord amb la Generalitat Valenciana -tal i com s'expressa en el quadre número 14, en el
qual s'indica la data de l'acord i les anualitats previstes per a 1995, en milions de pessetes:

Universitat Data de l'acord
Anualitats

previstes per a 1995

U. València 27/03/95   6.672*

U. Politècnica deValència 30/03/95 3.020

U. Alacant 29/03/95 4.190

U. Jaume I 03/04/95   2.819*

(*) Inclou la part gestionada per la Generalitat Valenciana.

Quadre 14
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Els aspectes comuns més significatius són els següents:

a) La Generalitat Valenciana es compromet a autoritzar i finançar les inversions
objecte de l'acord que siguen executades i justificades degudament. En aquest
sentit, no es té en compte en l'acord el moment en què la Generalitat Valenciana
resulta obligada a finançar les inversions corresponents, segons que vaja
justificant-les la universitat. Només s'hi fa referència al règim d'autorització de les
operacions de crèdit que es concerten.

b) Les inversions que s'hagen de realitzar en cada exercici només seran finançades
per la Generalitat Valenciana fins al límit fixat per a cada any en el Pla. En el cas
que l'anualitat fos executada parcialment, el límit anual de l'exercici següent serà
incrementat en el 50% de la part no executada i el 50% restant es traslladarà a
l'exercici posterior; de manera que s'hi establiran nous límits per als dits exercicis.

c) L'Institut Valencià de Finances gestionarà una línia de crèdit que permeta atendre
els desfasaments temporals entre el ritme d'execució previst en el Pla d'Inversions
i les disponibilitats anuals derivades del corresponent "escenari pressupostari".
Així mateix, la Generalitat Valenciana es compromet al pagament del principal i
dels interessos de les disposicions de crèdit degudament autoritzades que s'hi
produesquen -si és el cas-, a l'objecte d'anticipar l'execució del programa
d'inversions.

En relació a la comptabilització dels fets derivats de l'execució del Pla citat, cal destacar
que aquella no és uniforme en totes les universitats pel que fa als capítols d'ingressos VII,
"Transferències de capital", i IX, "Passius financers"; encara que hem de posar en relleu
l'absència d'una normativa comptable autonòmica directament aplicable, qüestió aquesta
que es considera necessària.

Quant al capítol VII d'ingressos, "Transferències de capital", les universitats han
reconegut drets per transferències de capital pel valor de les inversions executades en
l'exercici; amb l'excepció de la Universitat d'Alacant, que ha reconegut com a dret
l'anualitat prevista, independentment que haja executat o no la inversió. La dita
circumstància fa que aquesta Universitat haja sobrevalorat el resultat pressupostari final
en la diferència entre els drets reconeguts i les obligacions reconegudes per aqueix motiu.

Quant al capítol IX d'ingressos, "Passius financers", tampoc no hi ha hagut uniformitat
en la comptabilització de les operacions de crèdit derivades del citat Pla. Així, mentre
que la Universitat Politècnica de València i la Jaume I reflecteixen les dites operacions en
el capítol IX, "Passius financers", les Universitats d'Alacant i de València les registren
fora del pressupost, bé com a operacions extrapressupostàries (cas de la Universitat
d'Alacant), o bé com a menor saldo de tresoreria (Universitat de València).

Pel que fa a la comptabilització dels fets derivats del Pla Plurianual d'Inversions, cal
assenyalar que, si bé és cert que no existeix una regulació comptable pròpia de la
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Generalitat Valenciana, la Comissión de Principios y Normas Contables Públicas de
l'estat espanyol estableix els criteris següents:

- El beneficiari de les transferències de capital (en aquest cas, la universitat), ha de
reconéixer-les en el moment en què se'n produïsca el cobrament. Això no obstant,
l'entitat beneficiària pot reconéixer el dret amb anterioritat, si coneix de forma
certa que l'ens concedent ha dictat l'acte de reconeixement de la seua correlativa
obligació.

- A la fi de l'exercici, l'ens concedent ha de reconéixer l'obligació, si té constatació
que l'ens beneficiari ha complit els requisits establits en la concessió de la
subvenció per a l'exigència del cobrament.

En aquest sentit, les universitats havien justificat davant la Generalitat les
inversions executades en 1995; raó per la qual la Generalitat hauria d'haver dictat
els corresponents actes de reconeixement de les obligacions que estiguessen
degudament justificades; cosa que no s'ha produït per a totes les inversions
executades i justificades per les universitats.

- Les operacions de crèdit s'imputaran, en la data de tancament de l'exercici, als
capítols de passius financers dels pressuposts de despeses o ingressos en vigor,
per l'import de la variació neta produïda en l'exercici.

- Tot això exigiria calcular les corresponents desviacions en despeses amb
finançament afectat.

Per acabar, indicarem -en milions de pessetes- les anualitats per a 1995 del Pla Plurianual
d'Inversions que, perquè en tenen encomanada la gestió directa, es registren en el
pressupost de cada universitat; així com l'import total executat i justificat per aquestes
davant la Generalitat Valenciana.

Inversió 1995 autoritzada per la G. Vciana.

Universitat Anualitat 1995 Justificada en 1995 Justificada en 1996 Total

U. València

U. Politècnica V.

U. Alacant

U. Jaume I

3.485

3.020

4.190

   700

  700

1.927

1.294

  485

1.069

-

2.608

    82

1.769

1.927

3.902

   567

TOTAL 11.395 4.406 3.759 8.165

Quadre 15

plana en blanc
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1. PRESENTACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES

Els comptes anuals de 1995 de la Universitat de València (d'ara endavant, Universitat)
han sigut retuts -d'acord amb la normativa aplicable- per mitjà de la Intervenció General
de la Generalitat Valenciana abans del 30 de juny de 1996.
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2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

2.1 Pressupost inicial

El pressupost de la Universitat, tramitat conformement a la normativa aplicable, va ser
aprovat per acord del Consell Social de 10 d'abril de 1995, per un import de 19.202
milions de pessetes.

En el quadre número 1 figura l'evolució interanual del pressupost inicialment aprovat dels
exercicis de 1994 i 1995, en milions de pessetes.

Pressupost inicial Variació

1994 1995 pressupost

Taxes i d'altres ingressos 4.097 4.256 159 3,9%

Transferències corrents 13.545 14.453 908 6,7%

Ingressos patrimonials 105 105 0 0,0%

Transferències de capital 0 0 0 -

Passius financers 0 0 0 -

Romanent de tresoreria 0 388 388 -

Total ingressos 17.747 19.202 1.455 8,2%

Despeses de personal 14.475 15.586 1.111 7,7%

Despeses de funcionament 2.038 2.153 115 5,6%

Despeses financeres 0 0 0 -

Transferències corrents 17 28 11 64,7%

Inversions reals 1.217 1.435 218 17,9%

Transferències de capital 0 0 0 -

Total despeses 17.747 19.202 1.455 8,2%

Quadre 1

El pressupost inicial de 1995 ha sofrit un increment, respecte al de 1994, del 8,2%; ha
passat de 17.747 a 19.202 milions de pessetes.

L'increment dels ingressos prevists es produeix bàsicament en el capítol IV,
"Transferències corrents"". A diferència del pressupost inicial per a 1994, en el de 1995
es va utilitzar romanent de tresoreria per a equilibrar el pressupost.

En el pressupost de despeses, l'augment més rellevant quantitativament es presenta en el
capítol I, "Despeses de personal", que passa de 14.475 a 15.586 milions de pessetes.

2.2 Modificacions pressupostàries
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Durant l'exercici de 1995 es van tramitar un total de 26 expedients de modificacions de
crèdits, per un total de 10.838 milions de pessetes; això significa un increment del 56,4%
respecte del pressupost inicial, que eleva el pressupost definitiu a 30.040 milions de
pessetes.

En el quadre número 2 figura, en milions de pessetes, l'evolució del pressupost inicial al
definitiu, per capítols d'ingressos i despeses.

Pressupost
inicial Modificacions

Pressupost
definitiu

Increment ppt.
defin./inicial

Taxes i d'altres ingressos 4.256 325 4.581 7,6%

Transferències corrents 14.453 265 14.718 1,8%

Ingressos patrimonials 105 0 105 0,0%

Transferències de capital 0 2.537 2.537 -

Passius financers 0 3.980 3.980 -

Romanent de tresoreria 388 3.731 4.119 961,6%

Total ingressos 19.202 10.838 30.040 56,4%

Despeses de personal 15.586 108 15.694 0,7%

Despeses de funcionament 2.153 1.145 3.298 53,2%

Despeses financeres 0 63 63 -

Transferències corrents 28 135 163 482,1%

Inversions reals 1.435 9.354 10.789 651,8%

Transferències de capital 0 33 33 -

Total despeses 19.202 10.838 30.040 56,4%

Quadre 2

En l'estat d'ingressos, els increments més rellevants es produeixen en el capítol de
transferències de capital, perquè no hi figura cap dotació en el pressupost inicial; i en el
capítol de passius financers, a causa de les disposicions de fons en comptes de crèdit
destinades a l'adquisició de terrenys per al nou campus universitari i al pagament de les
inversions incloses en el Pla Plurianual d'Inversions. Així mateix, hom ha recorregut al
romanent de tresoreria de l'exercici anterior com a font de finançament de modificacions
pressupostàries, tal i com permet l'article 54.3 g) de la Llei de Reforma Universitària
(d'ara endavant, L.R.U.).

Correlativament, en l'estat de despeses es presenta la destinació d'aquest finançament,
que es concreta fonamentalment en el capítol d'inversions reals, el qual constitueix el
86,3% de l'increment del pressupost inicial.
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Hem revisat una mostra de sis expedients de modificacions pressupostàries. Les proves
realitzades han tingut per objecte comprovar si estaven degudament suportats, si els
havia autoritzats l'òrgan competent i si s'ajustaven a les modalitats establides en el text
refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. En la revisió no s'han
detectat incidències destacables.

2.3 Resultats de l'exercici i acumulat

En el quadre número 3 figura, expressat en milions de pessetes, el resultat de la
liquidació del pressupost de l'exercici de 1995 (diferència entre els drets i les obligacions
reconeguts durant aqueix exercici); així com el superàvit acumulat a 31 de desembre de
1995.

Concepte Import

Drets reconeguts de l'exercici 23.985

Obligacions reconegudes de l'exercici 23.973

Superàvit<Dèficit>Pressupost 95 12

Ajusts d'exercicis tancats:

- Anul.lació de drets (1)

- Anul.lació d'obligacions 247

- Addició de drets 721

Superàvit<Dèficit>De l'exercici 979

Superàvit acumulat a 31-12-94 4.628

Superàvit acumulat a 31-12-95 5.607

Quadre 3

El superàvit del pressupost corrent ha sigut de 12 milions de pessetes; els ajusts
d'exercicis tancats han situat el superàvit en 979 milions de pessetes. El superàvit
acumulat a 31 de desembre de 1994 va ser de 4.628 milions de pessetes; cosa que eleva
el superàvit acumulat a 31de desembre de 1995 a 5.607 milions de pessetes.
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3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

En el quadre número 4 es mostra la liquidació de l'estat de despeses per capítols, en
milions de pessetes.

El grau d'execució (que relaciona les obligacions reconegudes amb els crèdits definitius)
ha sigut del 79,8%; mentre que el grau de compliment (que relaciona els pagaments amb
les obligacions reconegudes) s'ha situat en el 93,5%.

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids

Obligacions
pents. pag.

Grau
d'execució

Grau
compliment

Despeses de personal 15.694 14.896 14.515 381 94,9% 97,4%

Despeses de funcionament 3.298 3.240 3.092 148 98,2% 95,4%

Despeses financeres 63 63 63 0 100,0% 100,0%

Transferències corrents 163 148 148 0 90,8% 100,0%

Inversions reals 10.789 5.593 4.567 1.026 51,8% 81,7%

Transferències de capital 33 33 33 0 100,0% 100,0%

TOTAL 30.040 23.973 22.418 1.555 79,8% 93,5%

Quadre 4
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Els capítols més significatius, pel que fa a les obligacions reconegudes, han sigut el de
despeses de personal i el d'inversions reals, que s'emporten respectivament el 62,1% i el
23,3% del total d'obligacions reconegudes en l'exercici.
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L'execució de les despeses previstes ha sigut elevada en tots els capítols; llevat del
capítol d'inversions reals, en què les obligacions reconegudes només van significar el
51,8% de la previsió definitiva.

3.1 Despeses de personal

Les obligacions reconegudes en el capítol I, "Despeses de personal", foren de 14.896
milions de pessetes; això significa un grau d'execució del 94,9%. El grau de compliment
ha sigut del 97,4%. Les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 1995
sumen 381 milions de pessetes i corresponen majoritàriament a les quotes a càrrec de la
Universitat per Seguretat Social dels mesos d'octubre, novembre i desembre, les quals,
per raó de l'autorització concedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social,
s'ingressen en l'exercici de 1996.

Aquest capítol és el de major importància quantitativa en el pressupost de la Universitat,
puix que constitueix el 62,1% del total d'obligacions reconegudes de l'exercici corrent.

En el quadre número 5 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució de les obligacions
reconegudes en el capítol I entre els exercicis de 1994 i 1995, detallades per articles:

Concepte 1994 1995
Increment

absolut
Increment

relatiu

Sous i salaris

Cotitzacions socials

D'altres despeses socials

12.321

1.358

0

13.461

1.433

2

1.140

75

2

9,3%

5,5%

--

TOTAL 13.679 14.896 1.217 8,9%

Quadre 5
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El detall del personal al servei de la Universitat a 31 de desembre dels exercicis de 1992
a 1995, és el següent:

Personal
Total

31-12-92
Total

31-12-93
Total

31-12-94 (*)
Total

31-12-95
Increment

94/93
Increment

95/94

P.D.I.:

- Funcionaris docents 1.688 1.756 1.777 1.842 1,2% 3,7%

- Contractats docents 840 935 1.056 1.042 12,9% (1,3%)

P.A.S.:

- Funcionaris no docents 726 726 755 781 4,0% 3,4%

- Laborals no docents 748 748 761 737 1,7% (3,2%)

TOTAL 4.002 4.165 4.349 4.402 4,4% 1,2%

(*) Registra les darreres variacions

Quadre 6

Les remuneracions tant a personal en plantilla per contractes i convenis d'investigació,
com a personal contractat temporalment a càrrec de contractes, convenis o programes
d'investigació, s'imputen pressupostàriament al capítol VI, "Inversions reals", i en el
subsistema economicopatrimonial, a l'epígraf de "Despeses de personal" del compte de
resultats. A 31 de desembre de 1995, aquestes despeses pugen a 413 milions de pessetes.

Igualment, per virtut del principi de la meritació, en el compte de resultats
economicopatrimonials s'ha imputat, com a despesa de personal, l'import de les pagues
extraordinàries meritades a 31 de desembre de 1995, estimat en 79 milions de pessetes.

En el desenvolupament del treball de fiscalització d'aquest capítol, la Sindicatura de
Comptes ha diferenciat tres àrees d'actuació:

a) Revisió analítica, avaluant la raonabilitat de l'evolució interanual i intermensual de
la despesa de personal.

b) Aanàlisi en detall de les nòmines satisfetes per la Universitat durant l'exercici de
1995 i revisió dels expedients de personal corresponents.

c) Anàlisi comparativa de la despesa de sous i salaris, amb les declaracions
trimestrals i anual de retencions i ingressos a compte de l'IRPF.



Universitat de València. Exercici de 1995

- 42 -

a) Revisió analítica

L'increment de les obligacions reconegudes per despeses de personal, respecte a l'exercici
anterior, és del 8,9%; i ve explicat per les causes següents:

1.- L'increment de les retribucions autortizat per la Generalitat Valenciana, del 3,5%.

2.- L'augment de la plantilla, que -tal com es veu en el quadre número 6- és d'un
1,2%.

3.- Les reclassificacions de llocs de treball aprovades durant l'exercici.

b) Prova de nòmines

Hem seleccionat, de la llista de nòmines de setembre, una mostra de deu persones, amb
la distribució següent: tres pertanyents al col.lectiu de personal docent funcionari; tres de
personal funcionari d'administració i serveis; tres de personal laboral d'administració i
serveis; i un docent contractat en règim de dret administratiu, en concret un professor
associat.

Les proves realitzades han tingut com a objectiu verificar:

- Si les retribucions són les que hi corresponen.

- Si hi ha hagut nomenament o contracte, la titulació i la forma d'accés al lloc de
treball; així com els justificants de la concessió de complements per mèrits
docents o per activitat investigadora -si és el cas-; i el suport de la resta de
conceptes retributius, com ara triennis, col.laboració en cursos d'especialització, o
convenis i contractes d'investigació, etc.

També s'han revisat les retribucions percebudes durant la resta de l'exercici, per detectar
possibles variacions; n'hem pogut obtenir explicació satisfactòria de totes.

A partir del treball realitzat, podem concloure que en tots els casos les retribucions eren
conformes a les taules vigents i estaven suportades per la documentació necessària.
Quant a la revisió d'expedients, hem constatat, per a la mostra seleccionada, que estaven
complets i actualitzats.

c) Resum anual de retencions per IRPF

El model 190, de declaració anual de retencions per IRPF, no presenta el desglossament
entre les dades dels rendiments del treball i dels rendiments d'activitats professionals;
desglossament que no es pot obtenir per mitjà del fitxer en suport magnètic facilitat. Es
recomana d'implantar els procediments necessaris per a obtenir aquesta informació, tant a
l'efecte de la seua presentació a l'Agència Estatal Tributària, com per a realitzar
comprovacions internes entre dades comptables i fiscals.
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Addicionalment, i per a la mostra de deu persones descrita en el punt anterior, hem
verificat la coincidència entre la suma de les retribucions íntegres segons les nòmines i
allò que es declara com a base de retenció en el resum anual.

3.2 Despeses de funcionament

Les obligacions reconegudes en aquest capítol s'elevaren a 3.240 milions de pessetes, un
13,5% de les obligacions reconegudes a 31 de desembre de 1995. Això significa un grau
d'execució del 98,2%; els pagaments realitzats suposen el 95,4% de les obligacions
reconegudes i queden 148 milions de pessetes pendents de pagament.

En el quadre número 7 es mostren, a escala de concepte, les obligacions reconegudes en
el capítol II, "Despeses de funcionament", en els exercicis de 1994 i 1995.

Concepte 1994 1995

Tributs 21 24

Arrendament de béns 142 212

Reparació i conservació de béns 354 359

Subministraments 474 568

Transports i comunicacions 224 246

Treballs realitzats per altres empreses 486 569

Primes d'assegurances 32 36

Material d'oficina 476 543

Despeses diverses 549 527

Dietes, locomoció i trasllats 98 100

D'altres indemnitzacions 42 56

TOTAL 2.898 3.240

Quadre 7

Les incidències detectades en la fiscalització dels contractes, les imputades en aquest
capítol inclusivament, figuren en l'apartat 4 d'aquest informe.

3.3 Despeses financeres

En el capítol III, "Despeses financeres", es van reconéixer, en l'exercici de 1995,
obligacions per import de 63 milions de pessetes. En corresponen 61 milions de pessetes
a interessos de crèdits concedits per entitats financeres per a finançar el pagament
d'expropiacions de terrenys per al nou campus universitari, i el pagament d'inversions
incloses en el Pla Plurianual d'Inversions. Al seu torn, 61 milions de pessetes han sigut
imputats com a drets en el capítol IV, "Transferències corrents", perquè la Universitat
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considera que té un dret de cobrament a la Generalitat Valenciana per aquestes despeses
(vegeu els apartats 5.4 i 7 d'aquest informe).

3.4 Transferències corrents

Les obligacions reconegudes en el capítol IV de despeses, "Transferències corrents",
ascendiren a 148 milions de pessetes, un 0,6% del total d'obligacions reconegudes en
l'exercici. El grau d'execució del capítol va ser del 90,8% de la previsió definitiva. El
grau de compliment de les obligacions va ser del 100,0%.

Dels 148 milions de pessetes, en corresponen 141, fonamentalment, a beques concedides
a estudiants del projecte "Erasmus" de la Comunitat Europea.

3.5 Inversions reals

Les obligacions reconegudes en el capítol VI, "Inversions reals", ascendiren a 5.593
milions de pessetes; això significa un grau d'execució del 51,8% i un grau de compliment
del 81,7%.

El detall de les obligacions reconegudes del capítol VI, "Inversions reals", es presenta tot
seguit, en milions de pessetes:

Concepte Import %

Terrenys i béns naturals

Béns destinats a l'ús públic

Maquinària, instal.lació i utillatge

Mobiliari i estris

Equips informàtics

D'altre immobilitzat

Investigació, estudis i projectes en curs

523

2.675

65

224

350

131

1.625

9,4%

47,8%

1,2%

4,0%

6,3%

2,3%

29,0%

TOTAL 5.593 100,0%

Quadre 8

Les obligacions reconegudes en l'exercici anterior ascendiren a 3.781 milions de pessetes,
la qual cosa significa que en l'exercici de 1995 s'han incrementat en 1.812 milions de
pessetes; és a dir, un 47,9%. Això ha sigut conseqüència, principalment, de l'acord signat
per la Generalitat Valenciana per al finançament del Pla Plurianual d'Inversions, entre les
quals es troben els edificis del nou campus universitari.

El 27 de març de 1995 es signa l'"Acord entre la Generalitat Valenciana i la Universitat
de València per al desenvolupament del Pla d'Inversions en el període 1995-2001". En
aquest important acord, la Generalitat Valenciana es compromet a autoritzar i finançar
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inversions per un valor màxim de 25.000 milions de pessetes, al llarg de l'esmentat
període de set anys.

L'anualitat màxima que ha de finançar la Generalitat Valenciana en l'exercici de 1995,
segons l'acord citat, és de 6.672 milions de pessetes: la Universitat en gestiona 3.485
milions de pessetes i la resta estan destinats a les obres de construcció dels aularis
centrals del nou campus, contractades directament per la Conselleria d'Educació i
Ciència.

Les obligacions reconegudes per inversions executades en 1995 del Pla Plurianual
esmentat, ascendiren a 1.902 milions de pessetes.

D'altra banda, la Universitat va comptabilitzar en el capítol VII d'ingressos,
"Transferències de capital", un import de 1.852 milions de pessetes, com a drets per a
cobrar a la Generalitat Valenciana per les inversions citades (vegeu l'apartat 5.4 del
present informe).

En un altre ordre de coses, l'article 68, "Inversions en investigació, estudis i projectes en
curs", amb un total de 1.625 milions de pessetes, representa el 29,0% de les obligacions
reconegudes del capítol VI. S'inclouen ací tant despeses d'immobilitzat, com de personal
i d'altres corrents, destinades a contractes, convenis o programes d'investigació. En el
subsistema de comptabilitat patrimonial, d'acord amb els principis comptables, la
Universitat només incorpora a l'immobilitzat béns inventariables i despeses activables,
perquè constitueixen actius que produiran ingressos certs.

L'article 61, "Terrenys i béns naturals", registra 523 milions de pessetes d'obligacions
reconegudes, que corresponen als pagaments realitzats en 1995 per expropiacions de
terrenys del nou campus universitari. El finançament d'aquestes despeses s'analitza en
l'apartat 5.4.3 d'aquest informe.
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

En el quadre número 9 es detallen els expedients de contractació tramitats durant
l'exercici, desglossats per tipus de contracte i modalitats d'adjudicació. Així mateix, hi
figura el detall de la revisió realitzada:

Tipus de contractes i Total Revisats

de licitació Milions ptes. Nombre exps. Milions ptes. Nombre exps.

Obres Subhasta - - - - - - - -

Concurs 6.856 92,9% 21 45,7% 4.810 70,1% 5 23,8%

Proc. negociat 522 7,1% 25 54,3% 417 79,9% 5 20,0%

Total 7.378 100,0% 46 100,0% 5.227 70,8% 10 21,7%

Subministr. Subhasta - - - - - - - -

Concurs 355 51,2% 20 19,2% 111 31,3% 1 5,0%

Proc. negociat 332 47,8% 80 76,9% 23 6,9% 4 5,0%

N/C 7 1,0 4 3,9% 0 0,0% 0 0,0%

Total 694 100,0% 104 100,0% 134 19,3% 5 4,8%

D'altres Conc. proc. obert 188 31,2% 9 5,9% 48 25,5% 2 22,2%

contractes Conc. proc. restring. 2 0,4% 6 3,9% 0 0,0% 0 0,0%

Proc. negociat 223 37,0% 92 60,1% 17 7,6% 6 6,5%

Pròrrogues 189 31,4% 46 30,1% 0 0,0% 0 0,0%

Total 602 100,0% 153 100,0% 65 10,8% 8 5,2%

Quadre 9

Cal destacar que la revisió dels expedients de contractació ha posat de manifest que s'ha
corregit la deficiència assenyalada en l'informe d'aquesta Sindicatura de Comptes
corresponent a l'exercici de 1994, referent a l'absència en els expedients del certificat
d'existència de crèdit. Així mateix, la Universitat, seguint les observacions efectuades en
l'anterior informe d'aquesta Sindicatura de Comptes, ha adoptat en 1995 els acords
necessaris per a crear un lloc específic de control intern.

Quant a l'examen de la comptabilització de les despeses derivades dels expedients
seleccionats, cal assenyalar que, per regla general, ha sigut satisfactori. Això no obstant,
es recomana -com a mesura de control intern- que en les factures i certificacions es deixe
constatació de la revisió dels càlculs i que compleix els requisits formals.

D'altra banda, en els expedients examinats s'observa que la Universitat no recull
comptablement el compromís de la despesa en el moment de l'adjudicació dels
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contractes, sinó que el comptabilitzen simultàniament a la imputació del reconeixement
de l'obligació; de manera que no s'hi reflecteixen adequadament els saldos disposats.

Així mateix, no s'estenen tots els documents relatius a les fases de la despesa; en
l'exercici de 1996 tenen la intenció de corregir aqueixa situació.

4.1 Contractes d'obres

En l'exercici de 1995 la Universitat va tramitar contractes d'obres per un import
d'adjudicació de 7.378 milions de pessetes; d'aquests, 6.856 milions de pessetes foren
adjudicats per concurs i la resta, per procediment negociat; la qual cosa significa que
s'adjudica per concurs el 92,9% de l'adjudicat. El notable increment respecte a l'exercici
de 1994 en els imports adjudicats per obres, es deu a les inversions per a l'edificació i
l'equipament del nou campus universitari.

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de deu expedients, per import de 5.227 milions
de pessetes; quantitat que representa el 70,8% sobre el total adjudicat en l'exercici. Hem
verificat l'adequada tramitació dels expedients, d'acord amb la normativa en vigor.

L'objete de la fiscalització ha sigut analitzar l'adequada tramitació dels expedients que
detallem tot seguit, segons la classificació efectuada per la Universitat mateixa:

Obres menors
Import d'adjudicació

(milions ptes.)

- Nún. exp. 15.- Reforma en biblioteca interfacultativa

- Núm. exp. 19.- Compartiments en gimnàs de fisioteràpia

- Núm. exp. 21.- Adaptació d'espais per a quatre aules

24

1

8

33

Grans obres
Import d'adjudicació

(milions ptes.)

- Núm. exp. 3.- Bloc central del nou campus

- Núm. exp. 4.- Urbanització del nou campus

- Núm. exp. 6.- Edifici de serveis del nou campus

- Núm. exp. 12.- Obres en Facultat de Psicologia, 2ª fase

- Núm. exp. 15.- Pistes de futbol i atletisme

- Núm. exp. 18.- Reformat en pabelló poliesportiu

- Núm. exp. 20.- Obres complementàries menjador invest.

1.617

1.522

1.547

26

98

361

23

5.194
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La revisió ha posat de manifest que, per regla general, els expedients analitzats han sigut
tramitats conformement a la legislació aplicable; sene perjudici de les observacions que
comentem tot seguit:

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

- En quatre dels deu expedients ressenyats, hem comprovat, amb resultats positius,
l'existència de projecte supervisat.

En els altres sis expedients, la documentació tècnica que serveix de base als
contractes respectius no estava supervisada; si bé és cert que només en un
d'aquests expedients (exp. 15 del Negociat de Grans Obres) era preceptiva la dita
supervisió, d'acord amb el que es disposa en l'article 128 de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques.

- En tots els expedients existeixen actes de replantejament previ i comprovació.

- Tots els contractes es fomalitzen a partir d'un plec de clàusules administratives
particulars subscrit pel rector.

- En tos els expedients es deixa constatació de l'existència de crèdit, mitjançant una
certificació expedida pel vicegerent.

- En els expedients 3, 4 i 6 del Negociat de Grans Obres, s'aprecia un desajust
entre els terminis d'execució de les obres contractades i les anualitats de
finançament previstes en el contracte; cosa que, en la pràctica, implica un
ajornament en el pagament del preu contractual per part de la Universitat.

- Els plecs de clàusules administratives particulars apareixen informats jurídicament
amb caràcter previ a la seua aprovació per part de l'òrgan de contractació.

2.- Quant a l'òrgan de contractació

D'acord amb el que es preveu en l'article 113 dels estatuts de la Universitat de València,
el rector actua com a òrgan de contractació en la totalitat dels expedients examinats.

Per virtut d'això, és el rector qui directament aprova els expedients de contractació,
adjudica els contractes i els signa.

3.- Quant a la selecció del contractista

- Dels deu expedients examinats, cinc són adjudicats per contractació directa o pel
procediment negociat i els altres cinc, per concurs.

- La contractació directa o el procediment negociat es justifica en funció de la
quantia (en dos casos), o per motius d'urgència, prèviament declarada mitjançant
una resolució del rector, basant-se en l'informe tècnic emés amb anterioritat (en
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un cas). En els altres dos casos, la cotnractació directa ve justificada perquè es
tracta d'obres complementàries (art. 141.d. de la L.C.A.P.), o bé perquè es tracta
d'un reformat.

- En tots els casos, el rector adjudica el contracte conformement a la proposta de la
mesa de contractació i dels informes tècnics existents.

- Pel que fa als cinc expedients que segueixen el procediment de concurs, es pot
observar també que el rector adjudica el contracte -en tots els casos- a l'empresa
proposada per la mesa de contractació. Al seu torn, aquesta mesa actua d'acord
amb la proposta que formula la comissió qualificadora prevista en el plec.

- Els plecs que regeixen els concursos estableixen uns barems per a avaluar les
ofertes presentades i adjudicar el contracte a la que obtinga una major puntuació.
Això no obstant, seria recomanable realitzar un estudi més profund d'aqueixos
barems, a l'objecte d'adaptar-los millor a les exigències de l'article 87 de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, procurant que els criteris de
selecció siguen semblants als establits en el dit precepte i donant a l'oferta
econòmica la importància relativa que en cada cas mereix.

- Es publica l'adjudicació contractual, d'acord amb el que es preveu en l'article 38
de la Llei de Contractes de l'Estat o en l'article 94 de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, per als contractes d'import superior als 5 milions de
pessetes. La notificació als licitadors no expressa la identitat de l'adjudicatari;
aquesta omissió ha de ser esmenada, a la vista del que es disposa en l'article 94.1
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

4.- Quant a la formalització dels contractes

Tots els contractes es formalitzen adequadament, mitjançant un document administratiu
que signen el rector i el represntant de l'empresa contractista, amb l'acreditació prèvia
d'haver constituït la fiança definitiva.

D'altra banda, es recomana que la certificació de la cap del Servei d'Inversions, en la qual
es dóna fe de l'existència de la documentació de solvència i capacitat del contractista,
siga actualitzada per a cada tipus de contracte.

5.- Quant a l'execució del contracte: certificacions

Les certificacions són emeses pel director de les obres corresponents.

6.- Quant a les modificacions dels contractes

L'expedient 18 del Negociat de Grans Obres té per objecte el reformat del pavelló
poliesportiu universitari. Es tracta d'unes obres que s'iniciaren en 1991 i que, fins a
l'aprovació de la reforma i la seua posterior execució, estaven inacabades. El preu
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d'adjudicació del reformat s'eleva a 360.663.441 pessetes; import que equival al 75,55%
del pressupost d'adjudicació inicial.

7.- Quant a la recepció

Tots els contractes examinats, segons els terminis d'execució establits, haurien d'estar
conclosos en l'actualitat. Tanmateix, només s'ha comprovat l'existència de la recepció de
les obres en l'expedient 15 del Negociat de Grans Obres.

En conseqüència, caldrà deixar constatació en l'expedient de la causa que n'haja
determinat la demora.

4.2 Contractes de subministraments

En l'exercici de 1995, la Universitat va tramitar contractes de subministraments per un
import de 694 milions de pessetes; d'aquesta quantitat, en foren adjudicats per concurs
355 milions de pessetes, un 51,2% de l'adjudicat. La resta es va adjudicar, quasi tot, pel
procediment negociat.

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de cinc expedients, que representen un 19,3%
sobre el total adjudicat en l'exercici.

L'objecte de la fiscalització ha sigut analitzar l'adequada tramitació dels expedients que
detallem tot seguit:
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Import d'adjudicació
(milions ptes.)

- Núm. exp. 14.- Mobiliari laboratori edifici investigació

- Núm. exp. 15.- Espectrofotòmetres

- Núm. exp. 49.- Ordinador Facultat de Filosofia

- Núm. exp. 2.851.- Adquisició de dues fotocopiadores

- Núm. exp. 21.362.- Microscopi estereoscòpic

111

10

2

9

2

134

La revisió ha posat de manifest que, per regla general, els expedients analitzats han sigut
tramitats d'acord amb la legislació aplicable; sense perjudici de les observacions que
comentem a continuació:

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

- Tots els expedients consten de: ordre de l'òrgan de contractació i informe del
servei, encara que en algun cas no es motiva de forma suficient la necessitat de
l'adquisició; i certificat d'existència de crèdit.

Pelque fa a l'informe fiscal, hi és d'aplicació el que hem assenyalat respecte dels
contractes d'obres.

- En tots els expedients s'ha constatat l'existència de clàusules administratives
particulars, que estan aprovades per l'òrgan de contractació. Pel que fa a les
prescripcions tècniques, hi és d'aplicació el que hem dit anteriorment en relació a
l'informe del servei.

2.- Quant a l'òrgan de contractació

D'acord amb el que es preveu en l'article 113 de l'Estatut de la Universitat, actua com a
òrgan de contractació el rector.

3.- Quant a la forma de selecció del contractista

- Dels cinc expedients estudiats, un n'és adjudicat per concurs i quatre, per
contractació directa o procediment negociat.

- Dels quatre expedients que apliquen la contractació directa o el procediment
negociat, n'hi ha tres que fonamenten la utilització d'aquest procediment
d'adjudicació per raó de la quantia i l'altre apunta l'existència de proveïdor únic i
la necessitat de mantenir la uniformitat amb un subministrament anterior.
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A partir de l'entrada en vigor de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, fins i tot en els casos de procediment negociat, l'òrgan de contractació
ha d'estar assistit preceptivament per una mesa de contractació (art. 82).
Tanmateix, no consta l'existència d'aqueixa mesa en els expedients 49 del Servei
d'Inversions i 21.362 del Servei de Comptabilitat i Pressuposts.

- En tots els casos s'ha complit el requisit de sol.licitar l'oferta de tres o més
empreses. En general, l'adjudicació s'ha efectuat en favor de l'empresa més
econòmica, o que resulta més avantatjosa segons els informes tècnics.

- Pel que fa a l'expedient examinat que utilitza la forma de concurs, podem destacar
que se'n publica la licitació d'acord amb el que ordena la llei, a més d'inserir
anuncis en dos periòdics de la premsa privada.

- En els plecs de bases que regulen el procediment de concurs, s'han de concretar
els criteris objectius que han de servir de base a l'adjudicació, ja que els plecs
examinats estableixen criteris genèrics i oberts, de valoració indeterminada.

- En tots els casos en què resulta preceptiu legalment, es publica l'adjudicació i es
notifica a totes les empreses que han participat en la selecció; però s'omet la
identitat de l'adjudicatària.

4.- Quant a la formalització dels contractes

- Tots els contractes estan formalitzats en document administratiu, degudament
signat pel rector i pel representant de l'empresa contractista.

- Pel que fa a l'acreditació -per En part del contractista- dels requisits de capacitat i
solvència, podem advertir que en tres expedients es troba una certificació de la
cap del Servei d'Inversions, donant fe de l'existència de la documentació relativa a
aqueixos requisits.

5.- Quant a l'execució dels contractes

Per acreditar la recepció del subministrament, se n'alça acta de recepció o es lliura una
certificació. Les factures es conformen.

6.- Quant a les modificacions

No s'ha detectat l'existència de modificacions en els expedients examinats.

4.3 D'altres contractes

La denominació "D'altres contractes" comprén contractes de serveis, consultoria i
assistència i treballs específics.
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Els contractes adjudicats que es van tramitar per aquests conceptes ascendiren a un
import de 602 milions de pessetes: d'aquests, en foren adjudicats 223 milions de pessetes
pel procediment negociat, el 37,0% del total; 189 milions de pessetes corresponen a
pròrrogues, el 31,4% del total; i la resta es va tramitar per concurs.

L'objecte de la fiscalització ha sigut analitzar l'adequada tramitació dels expedients que
detallem a continuació.

Import d'adjudicació
(milions ptes.)

- Núm. exp. 5.- Seguretat

- Núm. exp. 6.- Projecte de delineació

- Núm. exp. 22.- Neteja aulari I de Burjassot

- Núm. exp. 23.- Neteja aulari II de Burjassot

- Núm. exp. 57.- Tècnics Especialistes Esportius

- Núm. exp. 58.- Tècnics Especialistes Esportius

- Núm. exp. 81.- Manteniment i assessorament informàtic

- Núm. exp. 34.135.- Prevenció i tractament abús sexual

infantil (Departament de Teoria de l'Educació)

24

24

4

4

2

3

1

3

65

D'acord amb la terminologia emprada per la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques (art. 197), es pot notar que quatre d'aquests contractes són de serveis (5, 22,
23 i 81), que dos ho són de consultoria (6 i 34.135) i que els altres dos ho són de treballs
específics i concrets no habituals de l'Administració (57 i 58).

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

- El rector, o -per delegació d'aquest de data 29 de juny de 1994- el gerent,
aproven l'expedient de contractació, a partir de la proposta de despesa i de
l'informe raonat del servei corresponent.

- El servei interessat en la contractació elabora unes prescripcions tècniques, que
s'adjunten a la proposta de contractació.

- L'existència de crèdit es posa en relleu mitjançant una certificació expedida pel
vicegerent.

- Pel que fa a l'informe fiscal, ens remetem al que hem dit en l'apartat corresponent
als contractes d'obres.
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- En tots els expedients existeix el plec aprovat per l'òrgan de contractació i els
plecs estan informats jurídicament.

- En l'expedient número 6 del Servei d'Inversions, no s'exigeix la classificació
adequada del contractista.

2.- Quant a l'òrgan de contractació

La totalitat dels expedients examinats ha sigut adjudicada pels òrgans competents, per
virtut del que es preveu en els articles 113 i 114 dels Estatuts de la Universitat de
València.

Hem comprovat, en els expedients seleccionats, que aquest òrgan és qui aprova
l'expedient de contractació, adjudica els contractes i els formalitza.

3.- Quant a la forma de selecció i adjudicació

- En sis dels expedients examinats, s'ha usat la contractació directa o el
procediment negociat per a adjudicar el contracte.

- La utilització d'aquest procediment es justifica en tots els casos per raó de la
quantia, que és inferior a la prevista legalment per a aquest procediment
d'adjudicació.

- En cinc casos, l'adjudicació per part de l'òrgan de contractació ve precedida i és
conforme a la proposta de la comissió assessora. En un cas (exp. 34.135 del
Servei de Comptabilitat i Pressuposts), l'adjudicació s'efectua directament a favor
de la persona que és proposada pel departament interessat en la contractació.

- Quant als dos expedients que s'adjudiquen per concurs (5 i 6 del Servei
d'Inversions), podem apuntar que en tots dos casos l'adjudicació, la fa l'òrgan de
contractació a favor de l'empresa que és proposada per la mesa de contractació.

- S'hi compleixen els requisits de publicitat de l'adjudicació exigits legalment.

4. Quant a la formalització dels contractes

- Els contractes es formalitzen en document administratiu degudament signat per
les parts.

- Llevat de l'expedient número 57 del Servei d'Inversions, en el qual no consta la
constitució de fiança, en tots els altres casos aquesta és aportada pel contractista.

- En l'expedient 57 del Servei d'Inversions, no apareix tota la documentació
acreditativa dels requisits de capacitat i solvència per a contractar.

5.- Quant a l'execució dels contractes
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Cal establir un procediment que permeta la intervenció, per part del responsable del
control intern, en la recepció dels treballs contractats.

6.- Quant a les modificacions

En l'expedient número 6 del Servei d'Inversions, es contracten treballs complementaris
per un import de 4.670.160 pessetes; sense que hi conste la tramitació de l'expedient de
contractació, ni la formalització del contracte, ni l'actualització de l'import de la fiança.
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5. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

En el pressupost d'ingressos, els drets liquidats ascendiren a 23.985 milions de pessetes,
que donen lloc a un grau d'execució del 92,5%, sense considerar-hi el romanent de
tresoreria. El grau de compliment es situa en el 72,9%.

En el quadre número 10 detallem l'execució del pressupost d'ingressos (les xifres
s'expressen en milions de pessetes).

Ingressos
Pressupost

definitiu
Drets

reconeguts
Ingressos

líquids
Drets

pent. cobr.
Grau

execució
Grau

coompliment

Taxes i d'altres ingressos 4.581 3.832 3.679 153 83,6% 96,0%

Transferències corrents 14.718 14.774 12.171 2.603 100,4% 82,4%

Ingressos patrimonials 105 159 135 24 151,4% 84,9%

Transferències de capital 2.537 5.220 1.507 3.713 205,8% 28,9%

Passius financers 3.980 0 0 0 0,0% -

Exercici corrent 25.921 23.985 17.492 6.493 92,5% 72,9%

Romanent de tresoreria 4.119

TOTAL 30.040

Quadre 10
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5.1 Taxes i d'altres ingressos

Els drets reconeguts en el capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", ascendiren a 3.832
milions de pessetes, que demostren un grau d'execució del 83,6%.

La recaptació líquida del capítol va ser de 3.679 milions de pessetes i el pendent de
cobrament, de 153 milions de pessetes; això suposa un grau de compliment del 96,0%.

El detall comparatiu, per conceptes, dels drets reconeguts d'aquest capítol dels exercicis
de 1994 i 1995, és el següent, en milions de pessetes:

Drets reconeguts 1994 1995 Variac. 94/95

Preus acadèmics 5.013 2.941 (41,3%)

Compensació per beques de l'Estat 660 360 (45,5%)

D'altres ingressos propis 628 531 (15,4%)

TOTAL 6.301 3.832 (39,2%)

Quadre 11

a) Preus acadèmics

Els preus públics per prestació de serveis acadèmics són la font d'ingressos propis més
rellevant per a la Universitat. En l'exercici de 1995, l'import de drets reconeguts per
aquest concepte és de 2.941 milions de pessetes.

Les matrícules es formalitzen habitualment en el primer trimestre del curs acadèmic; és a
dir, en l'últim trimestre de l'exercici pressupostari. La major part dels cobraments per
matrícules ordinàries s'efectua en aqueix mateix període, per mitjà de comptes bancaris
restringits. Els alumnes que s'acullen al pagament fraccionat paguen el segon termini en
l'exercici següent.

La Universitat aplica el criteri establit en el Pla General de Comptabilitat Pública aprovat
per l'ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 6 de maig de 1994, segons el qual, en
la comptabilitat pressupostària, s'han d'imputar els drets liquidats en l'exercici per preus
acadèmics; excloent-ne l'import del segon termini de matrícula, que es cobra al
començament de l'exercici. En la comptabilitat econòmico-patrimonial, regeix el principi
de la meritació i es periodifiquen els ingressos per preus acadèmics en funció del període
lectiu a què corresponen.

Aquests criteris són uniformes amb els aplicats en l'exercici anterior.
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La disminució dels ingressos per preus acadèmics que s'observa en el quadre número 11,
s'explica, en part, per l'efecte que tingué en la liquidació del pressupost de l'exercici de
1994 el canvi de criteri, respecte a exercicis anteriors, ja que, fins aquell moment, es
periodificaven els preus acadèmics també en comptabilitat pressupostària; de manera que
els ingressos de 1994 estan sobrevalorats -tal i com vam posar de manifest en l'informe
de l'exercici anterior.

Així mateix, també hi influeix l'augment del nombre d'alumnes que sol.liciten beca del
Ministeri, respecte al curs anterior; i l'aplicació per al curs 1995/1996 de l'ampliació del
concepte de família nombrosa, per aplicació de la llei 42/1994, de 30 de desembre, que
incrementa l'import d'exempcions per aqueix concepte.

Per aplicació del principi comptable de la meritació, en la comptabilitat econòmico-
patrimonial els ingressos per preus públics de matrícules s'eleven a 3.393 milions de
pessetes.

Així mateix, en comptabilitat pressupostària s'inclou, com a dret reconegut de l'exercici
de 1995, l'import del segon termini de matrícules del curs 1994/1995, cobrat en 1995,
que és de 967 milions de pessetes. L'import del segon termini de matrícules del curs
1995/1996, que figura en el balanç de situació dins de l'epígraf de "Deutors no
pressupostaris", s'eleva a 763 milions de pessetes.

b) Compensació de beques

Els alumnes que sol.liciten al Ministeri d'Educació i Ciència la concessió de beca per a
estudis universitaris, no estan obligats a pagar a la Universitat el preu dels serveis
acadèmics. És l'Estat qui compensa a la Universitat l'import dels preus públics no
satisfets pels alumnes becaris. Els alumnes que finalment no obtenen beca estan obligats a
pagar el preu de la matrícula formalitzada, segons la normativa vigent.

La Universitat comptabilitza els ingressos derivats d'aquesta compensació de beques
efectuada pel Ministeri d'Educació i Ciència en el capítol III, "Taxes i d'altres ingressos",
i dins d'aquest, en l'article 34, "Tributs parafiscals".

La comptabilització dels drets reconeguts es fa en el moment en què es notifica a la
Universitat l'import de compensació de beques aprovat per l'entitat que les concedeix per
a cada exercici, o en la data de l'ingrés de l'import corresponent en els comptes de la
Universitat.

La Universitat ha comptabilitzat, com a drets reconeguts en l'exercici de 1995 en
concepte de beques, un import de 360 milions de pessetes, que correspon al lliurament a
compte realitzat pel Ministeri d'Educació i Ciència per la compensació de beques del curs
1994/1995. El criteri és conforme als principis que hi són d'aplicació.
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c) D'altres ingressos

Al concepte "D'altres ingressos propis" s'imputen ingressos procedents de la venda de
béns i d'altres ingressos diversos.

La Universitat no inclou en aquest capítol del pressupost d'ingressos els productes de
convenis i contractes d'investigació, tal i com fan les altres universitats de la Comunitat
Valenciana; sinó que els inclou en el capítol VII, "Transferències de capital".

5.2 Transferències corrents

El pressupost definitiu del capítol IV d'ingressos, "Transferències corrents", s'eleva a
14.718 milions de pessetes. Els drets reconeguts pugen a 14.774 milions de pessetes, que
equivalen al 61,6% del total de drets reconeguts del pressupost.

El grau d'execució d'aquest capítol IV és del 100,4%; mentre que el de compliment es
situa en el 82,4%.

El detall de l'evolució dels drets reconeguts en aquest capítol en els exercicis de 1993,
1994 i 1995, el mostrem en el quadre número 12, en milions de pessetes.

1993 1994 1995 % Var. 94/93 %Var. 95/94

De la Generalitat Valenciana 12.223 13.705 14.439 12,1% 5,4%

De l'Administració central 68 87 22 27,9% -74,7%

D'altres 230 215 313 -6,5% 45,6%

TOTAL 12.521 14.007 14.774 11,9% 5,5%

Quadre 12

Els drets reconeguts per transferències corrents de la Generalitat Valenciana, que pugen
a 14.439 milions de pessetes, representen la font de finançament més important d'aquest
capítol. D'aqueixa quantitat, en corresponen 13.903 milions de pessetes a la subvenció
global establida per la llei 13/1994, de 31 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat
Valenciana per a l'exercici de 1995, i pels acords posteriors del Govern Valencià, en
aplicació del model de finançament d'universitats aprovat pel Govern Valencià el 24 de
maig de 1994.

El quadre número 13 reflecteix un resum comparatiu del calendari real de cobraments de
la subvenció global de la Generalitat Valenciana dels exercicis de 1993, 1994 i 1995,
agrupats per trimestres i expressats en milions de pessetes.
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1993 1994 1995

Subvenció global Import
% s/total
subvenció Import

%
s/total

subvenc
ió

Impor
t

%
s/total

subvenc
ió

Exercici corrent:

- 1r trimestre

- 2n trimestre

- 3r trimestre

- 4t trimestre

--

3.752

5.354

1.991

--

30,9%

44,1%

16,4%

938

2.814

4.867

4.308

7,3%

21,8%

37,6%

33,3%

2.154

2.123

3.282

4.026

15,5%

15,2%

23,6%

29,0%

Total exercici corrent 11.097 91,4% 12.927 100,0% 11.585 83,3%

Exercici següent:

- 1r trimestre 1.040 8,6% -- -- 2.318 16,7%

Total exercici següent 1.040 8,6% -- -- 2.318 16,7%

TOTAL 12.137 100,0% 12.927 100,0% 13.903 100,0%

Quadre 13

D'altra banda, figuren 61 milions de pessetes pendents de cobrament de transferències
corrents de la Generalitat Valenciana, corresponents a les despeses per interessos
carregats en comptes de crèdit oberts per la Universitat -amb l'autorització prèvia de la
Generalitat Valenciana- per al pagament d'expropiacions de terrenys del nou campus. Pel
que fa a aquests drets, la Generalitat Valenciana no ha reconegut les obligacions
corresponents (vegeu l'apartat 5.4.3 de l'informe).

Així mateix, la Universitat ha reconegut drets per a cobrar de la Generalitat Valenciana
en concepte de diferències de despesa efectiva de personal docent de l'IVEF, per un
import de 58 milions de pessetes, pendents de cobrament a 31 de desembre de 1995. En
aquest sentit, la Generalitat Valenciana comunica a la Universitat la seua intenció de
realitzar la reserva de crèdit; malgrat que finalment no reconeix cap obligació pel dit
concepte.

5.3 Ingressos patrimonials

El pressupost definitiu del capítol V és de 105 milions de pessetes, que representen
només el 0,3% del total pressupost definitiu d'ingressos.

L'article 50, "Interessos", abasta la totalitat dels ingressos relatius a aquest capítol, amb
uns drets reconeguts a 31 de desembre de 1995 de 159 milions de pessetes; el grau
d'execució n'és del 151,4% i el de compliment, del 84,9%.
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5.4 Transferències de capital

La previsió definitiva del capítol VII, "Transferències de capital", va ser de 2.537 milions
de pessetes; mentre que els drets reconeguts han sigut de 5.220 milions de pessetes, un
21,8% del total de drets reconeguts en l'exercici.

Quant a l'exercici anterior, s'ha produït un augment significatiu; tal i com podem veure en
el quadre  número 14, expressat en milions de pessetes:

Concepte 1994 1995 Variació 94/95

De la Generalitat Valenciana

De l'Administració de l'Estat

D'altres

966

934

537

3.459

1.250

511

258,1%

33,8%

(4,8´%)

TOTAL 2.437 5.220 114,2%

Quadre 14

El grau d'execució ha sigut del 205,8% i el grau de compliment, només del 28,9%.

El concepte "Transferències de capital de la Generalitat Valenciana" presenta uns drets
reconeguts de 3.459 milions de pessetes, dels quals només s'han recaptat al tancament de
l'exercici 300 milions de pessetes, un 8,6% del total. Aquest baix nivell de cobraments,
l'expliquem en els apartats següents.

El concepte "Transferències de capital de l'Administració de l'Estat", amb 1.250 milions
de pessetes de drets reconeguts, inclou fons per a la infraestructura de la investigació
amb participació de fons FEDER per un total de 435 milions de pessetes pendents de
cobrament a 31 de desembre de 1995.

Els objectius de fiançament més rellevants dins del capítol de transferències de capital i
els drets reconeguts per aqueixos conceptes en l'exercici, els detallem tot seguit, en
milions de pessetes:

Concepte
Drets

reconeguts

Inversions del Plan Plurianual

Infraestructura per a investigació:

- Fons FEDER i G. Vciana.

- Fons FEDER i Estat

Expropiacions de terrenys del nou campus

1.852

768

435

523

TOTAL 3.578

Quadre 15
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Per acabar, cal assenyalar que es registren en aquest capítol els ingressos procedents dels
convenis d'investigació.

5.4.1 Finançament de les inversions del Pla Plurianual 1995-2001

Per al desenvolupament del Pla Plurianual d'Inversions, es va signar, el 27 de març de
1995, un acord entre la Generalitat Valenciana i la Universitat de València-Estudi
General. D'aquest acord, en detallem a continuació els aspectes més significatius.

a) La Generalitat Valenciana es compromet a autoritzar i finançar les inversions
objecte de l'acord que siguen executades i justificades degudament. En aquest
sentit, no es considera en l'acord el moment en què la Generalitat Valenciana està
obligada a finançar les inversions corresponents, conforme la Universitat les
justifica. Només s'hi fa referència al règim d'autorització de les operacions de
crèdit que es concerten.

b) Les inversions que s'hagen de realitzar en cada exercici només seran finançades
per la Generalitat Valenciana fins al límit fixat per a cada any en el Pla. En el cas
que l'anualitat siga executada parcialment, el límit anual de l'exercici següent
s'incrementarà en el 50% de la part no executada i el 50% restant es traslladarà a
l'exercici posterior; de manera que s'hi establiran nous límits per als dits exercicis.
(L'anualitat establida per a 1995 és de 6.672 milions de pessetes, dels quals 3.485
milions de pessetes estan assignats a execució directa d'inversions per la
Universitat).

c) L'Institut Valencià de Finances gestionarà una línia de crèdit que permeta atendre
els desfasaments temporals entre el ritme d'execució previst en el Pla d'Inversions
i les disponibilitats anuals derivades del corresponent "escenari pressupostari".
Així mateix, la Generalitat Valenciana es compromet al pagament del principal i
dels interessos de les disposicions de crèdit, degudament autoritzades, que es
produesquen -si n'hi ha-, a l'objecte d'anticipar l'execució del programa
d'inversions.

En relació a això d'abans, la Universitat ha reconegut drets per transferències de capital
per un import de 1.852 milions de pessetes; xifra que coincideix amb el valor de les
inversions executades en l'exercici, que pugen a 1.902 milions de pessetes       -una
vegada deduït un error de 50 milions de pesetes.

En aqueix sentit, i després de sol.licitar a la Conselleria d'Ecucació i Ciència la
confirmació dels saldos amb la Universitat a 31 de desembre de 1995, aquella informa
que en el dit exercici s'han reconegut obligacions per transferències de capital per al Pla
Plurianual per un total de 303 milions de pessetes, que estan pendents de pagament a 31
de desembre de 1995.

Això no obstant, la Universitat va justificar davant de la Generalitat Valenciana
inversions executades en 1995 -que finalment foren revisades per la Generalitat
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Valenciana, la qual va donar la conformitat per a la disposició del crèdit- per un valor de
1.769 milions de pessetes. D'aquestes inversions, la Universitat havia justificat a 31 de
desembre de 1995 un import de 700 milions de pessetes i la resta, 1.069 milions de
pessetes, la va justificar en gener de 1996. En aquest sentit, podem assenyalar que la
Generalitat Valenciana hauria d'haver dictat els corresponents actes de reconeixement de
les obligacions que estiguessen degudament justificades.

Quant a la comptabilització dels fets derivats del Pla Plurianual d'Inversions, cal
assenyalar que, encara que no existeix una regulació comptable pròpia de la Generalitat
Valenciana, la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques de l'Estat Espanyol
estableix els criteris següents:

- El beneficiari de les transferències de capital (en aquest cas, la Universitat), les ha
de reconéixer en el moment en què se'n produïsca el cobrament. Això no obstant,
l'entitat beneficiària pot reconéixer el dret amb anterioritat, si coneix de forma
certa que l'ens que les concedeix ha dictat l'acte de reconeixement de la seua
obligació correlativa.

- A la fi de l'exercici, l'entitat concedent ha de reconéixer l'obligació, si té
constatació que l'ens beneficiari ja ha complit els requisits establits en la consessió
de la subvenció per a l'exigència del cobrament.

Això no obstant, i a fi de registrar en el resultat pressupostari l'efecte d'aquestes
desviacions en la recepció de les transferències, es crea el concepte de "desviació de
finançament", que ja recull el Nou Pla General de Comptabilitat Pública, per a corregir el
resultat pressupostari. Així, el resultat ajustat segons aquest nou model, no varia respecte
del resultat presentat per la Universitat, pel que fa a aquesta operació.

5.4.2 Infraestructura per a investigació

La Universitat rep fons per a infraestructura d'investigació, procedents del Ministeri
d'Economia i Hisenda i de la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat
Valenciana. En els dos casos les inversions estan cofinançades amb aportacions
procedents de fons estructurals comunitaris, en concret del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER).

Quant als fons Feder-Estat, l'import total que s'ha de rebre del Ministeri d'Economia i
Hisenda entre els anys 1994 i 1999 és de 2.170,9 milions de pessetes; a les anualitats de
1994 i 1995 corresponen 435 milions de pessetes, cada una. Aquestes anualitats figuren
comptabilitzades com a drets reconeguts en els exercicis respectius.

En 1995 s'han cobrat 252 milions de pessetes corresponents a l'anualitat de 1994 i, a 31
de desembre de 1995, no s'ha rebut cap notificació sobre que el Ministeri haja reconegut
obligacions per una quantia superior.
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D'altra banda, les inversions executades que són finançades per aquest programa
ascendien, a 31 de desembre de 1995, a 496 milions de pessetes, que han sigut
comptabilitzats com a obligacions reconegudes en l'exercici de 1995.

Quant als fons Feder-Generalitat Valenciana , el Consell de la Generalitat Valenciana
acorda, el 2 de maig de 1995, distribuir entre els exercicis de 1995 a 1999 un import
total de 2.625 milions de pessetes. L'anualitat corresponent a l'exercici de 1995 és de 768
milions de pessetes, import que ha sigut comptabilitzat com a dret reconegut en
l'exercici.

La Generalitat Valenciana, segons la resposta a la sol.licitud de confirmació de saldos, ha
reconegut obligacions per un total de 577 milions de pessetes, de l'anualitat de 768
milions de pessetes.

D'altra banda, les inversions executades i comptabilitzads en l'exercici en aquest
programa, pugen a 183 milions de pessetes.

La Universitat ha seguit el criteri de comptabilitzar com a drets reconeguts les anualitats
de cada subvenció, amb independència que s'hagen realitzat o no les despeses que es
financen amb les subvencions. Això implica sobrevalorar el resultat pressupostari final en
la diferència entre els drets reconeguts i les obligacions reconegudes.

D'altra banda, el criteri que estableix la Comissió de Principis i Normes Comptables
Públiques de l'Estat Espanyol, amb caràcter general per a la comptabilització dels drets
relatius a transferències i subvencions de capital, consisteix a reconéixer els drets en el
moment del cobrament, o quan l'entitat beneficiària -en aquest cas, la Universitat- conega
que l'ens concedent ha reconegut l'obligació corresponent.

En aquest sentit, les diferències entre drets reconeguts i obligacions reconegudes donaran
lloc a les corresponents desviacions de finançament.

5.4.3 Expropiacions de terrenys del nou campus

Per acord del Govern Valencià de 6 de juny de 1995, s'amplia el contingut de l'acord
d'aprovació del Pla Plurianual d'Inversions citat en l'apartat 5.4.1, en els termes següents:
"La Generalitat Valenciana es compromet al pagament del principal i dels interessos de
les disposicions de crèdit degudament autoritzades que es produïsquen de les pòlisses
subscrites per les Universitats d'Alacant, Politècnica de València i València i
gestionades per l'Institut Valencià de Finances, a l'objecte de finançar les despeses per
expropiació i adquisició de terrenys destinats als nous campus universitaris".

La Universitat ha comptabilitzat, com a drets pendents de cobrament de la Generalitat
Valenciana, els pagaments per expropiacions de terrenys del nou campus efectuats en els
exercicis de 1994 i 1995.
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Els imports de drets reconeguts en pressupost corrent i en pressuposts tancats, són els
següents:

a) S'han reconegut, com a ajusts d'exercicis trancats, 721 milions de pessetes referits
als pagaments efectuats en 1994 i que corresponen a disposicions en comptes de
crèdit.

b) En el capítol VII s'han reconegut, com a drets de l'exercici corrent, 523 milions
de pessetes corresponents a les disposicions en 1995 en els comptes de crèdit per
aqueix concepte.

c) En el capítol IV, "Transferències corrents", s'han reconegut 61 milions de
pessetes en concepte d'interessos per la utilització de pòlisses de crèdit.

La Generalitat Valenciana no ha reconegut cap obligació pels dits conceptes. Si s'hi havia
aplicat el criteri general a què hem fet referència en l'apartat anterior, hauria sigut
menester calcular les corresponents desviacions de finançament. Així, el resultat ajustat -
una vegada considerades les desviacions corresponents- no variaria respecte del
presentat per la Universitat, pel que fa a aquest concepte.

D'altra banda, quant al subsistema econòmico-patrimonial, existeixen passius no
comptabilitzats a 31 de desembre de 1995, a causa de sentències dictades pel Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que fixen un preu pels terrenys
expropiats superior a l'acordat pel Jurat Provincial d'Expropiació i que obliguen al
pagament de la diferència respecte al preu pagat inicialment, així com dels interessos de
demora redituats. Igualment, existeixen passius no comptabilitzats a 31 de desembre de
1995, per acords del Jurat Provincial d'Expropiació, que fixen el preu just per a diversos
expedients pendents de ser abonats als propietaris.

A més a més, la Universitat hauria d'haver dotat una provisió per a riscs i despeses, pels
passius contingents que derivaran dels recursos presentats pels propietaris dels terrenys
expropiats en via contenciosa administrativa pendents de resolució judicial.
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6. CONVENIS I CONTRACTES D'INVESTIGACIÓ

6.1 Normativa aplicable

L'article 11 de la llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària,
estableix que "els departaments i els instituts universitaris, i el seu professorat per mitjà
d'aquells, podran contractar amb entitats públiques o privades, o amb persones
físiques, la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic; així com el
desenvolupament de cursos d'especialització. Els estatuts de les universitats establiran
el procediment per a l'autorització dels dits contractes i els criteris per a l'afectació
dels béns i ingressos obtinguts".

Segons l'aticle 45.1 de la citada llei orgànica, la dedicació del professorat universitari serà
en tot cas compatible amb la realització de projectes científics, tècnics o artístics a què
al.ludeix l'article 11 de la mateixa llei, d'acord amb les normes bàsiques que s'hi
establisquen de forma reglamentària.

El reial decret 1.930/1984, de 10 d'octubre, que va ser modificat pel reial decret
1.450/1989, de 24 de novembre, desenvolupa l'article 45.1 de la llei orgànica 11/1983, de
25 d'agost, de Reforma Universitària.

La quantitat màxima que un pot percebre a càrrec dels contractes a què es refereix la
normativa citada anteriorment, serà, per a l'any 1995, de 16.148.853 pessetes, equivalent
a la retribució d'un catedràtic d'universitat que ocupe càrrec de rector, amb catorze
triennis reconeguts i amb cinc avaluacions positives per mèrits docents i cinc per activitat
investigadora, però incrementada en el 50 per cent.

Els convenis i contractes d'investigació i serveis estan regulats en els articles 225 a 228
dels Estatuts de la Universitat de València, aprovats pel decret 145/1985, de 20 de
setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.

La Junta de Govern, en la seua reunió del dia 19 de febrer de 1987, aprovà un reglament
per a la contractació de treballs de caràcter científic, tècnic i artístic, o la ralització de
cursos d'especialització. Aquest reglament va ser modificat per un altre acord de la Junta
de data 31 de març de 1993.

Existeix un manual de procediment de convenis i contractes, destinat a facilitar-ne la
gestió.

6.2 Conclusions sobre els expedients analitzats

En els quadres números 16 i 17, es mostren classificats els convenis i contractes
d'investigació o els cursos d'especialització signats en l'exercici de 1995, en nombre i en
milions de pessetes, per tipus de treball i tipus d'entitat contractant.
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1995

Tipus de treball
Nombre

contractes Import %

Suport tecnològic

Assessorament

Cursos

Contractes I + D

Estudis diversos

Sense especificar

8

9

4

5

68

6

59

35

14

11

726

67

6,5%

3,8%

1,5%

1,2%

79,6%

7,4%

TOTAL 100 912 100,0%

Quadre 16

1995

Tipus d'entitat
Nombre

contractes Import %

Administració central

Administració autonòmica

Ajuntament

Administració europea

Empreses privades

Empreses públiques

D'altres institucions

10

36

2

14

16

3

19

57

118

7

642

46

19

24

6,3%

12,9%

0,8%

70,3%

5,0%

2,1%

2,6%

TOTAL 100 912 100,0%

Quadre 17

Hem seleccionat, per poder examinar-los, els expedients que referim tot seguit:

a) Disseny de sistemes experts per a control de trànsit; així com la realització dels
sistemes corresponents al projecte de control de la ciutat de Sevilla (per a
Servitrafic). Departament d'Informàtica i Electrònica.

b) Estudi de la vegetació i de la fauna en les zones de la Comunitat Valenciana
afectades per incendis. Departament de Biologia Vegetal.

c) Cartografia del potencial del medi natural de l'illa de Gran Canària (geocientífic).
Departament de Biologia Vegetal.
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d) Provisió de mitjans informàtics "hadware" i "software" en qualitat de lloguer; així
com els serveis associats a aquells i tots els mitjans i elements necessaris.
Departament d'Informàtica i Electrònica (LISITT).

e) Assistència tècnica per al seguiment d'actuacions comunitàries relacionades amb
les RTI i ATT. Departament d'Informàtica i Electrònica (LISITT).

f) Disseny i implementació del sistema de control del nou pont de llavat.
Departament d'Informàtica i Electrònica.

g) Efecte de la contaminació atmosfèrica en processos fisiològics, síntomes visibles i
rendiment agrícola en conreus de plantes d'interés econòmic a la Comunitat
Valenciana. Departament de Biologia Vegetal.

h) Col.laboració amb l'Institut de la Dona per a l'elaboració d'una guia de recursos
en coeducació. Psicologia Bàsica.

i) Diagnòstic d'algunes patologies genètiques mitjançant l'ADN. Departament de
Genètica.

j) Determinació de les línies específiques de col.laboració entre el Departament
d'Anàlisi Econòmica de la Universitat de València i la Direcció General de
Planificació del Ministeri d'Economia i Hisenda. Departament d'Anàlisi
Econòmica.

k) Coneixement i avaluació de les actuacions de les empreses que s'acullen a les
ajudes previstes per al Pla de Millora de Qualitat 1995. Departament de Direcció
d'Empreses.

l) L'estoc de capital en l'empresa espanyola. Departament d'Anàlisi Econòmica.

ll) Fluctuacions econòmiques sectorials versus fluctuacions agregades: anàlisi
factorial aplicada a la indústria espanyola. Departament d'Anàlisi Econòmica.

m) Presentació i disseny interactiu de models i ambients ceràmics en entorns de
realitat virtual (PRIME). Departament LISITT.

La revisió efectuada s'ha referit als aspectes següents:

1.- Quant a l'òrgan competent per a la firma del contracte

- Un total d'onze contractes apareixen signats pel rector, en compliment del que es
preveu en l'article 225.2 dels Estatuts de la Universitat.

- Uns altres dos contractes, els signa el director del departament (contractes amb
les lletres de referència l, ll).
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- Un contracte (amb la lletra de referència m) està signat pel mateix professor
encarregat de la direcció de l'equip d'investigació, d'acord amb el que es preveu
en l'article 225.4 dels Estatuts.

- A part d'això, l'article sisé del Reglament de data 19 de febrer de 1987, modificat
amb data 31 de març de 1993, exigeix l'aprovació de la Junta de Govern quan es
tracte de contractes que puguen comportar la transferència a entitats privades de
la titularitat sobre invencions, dibuixos o models, programes d'ordinador i d'altres
resultats que siguen susceptibles d'apropiació.

No consta que s'haja complit aqueix tràmit en els contractes f i m; a pesar de
concórrer-hi el supòsit descrit en el precepte citat.

2.- Quant al procediment

- Pel que fa a la forma en què la Universitat ha donat compliment al que es preveu
en l'article 225.5 de l'Estatut de la Universitat -el qual imposa l'obligació de fer
públic el contracte, amb antelació a la firma, a tota la comunitat universitària-, cal
fer constar que, per regla general, es compleix satisfactòriament aqueixa
obligació.

- En els tres contractes que no ha signat el rector (l, ll i m), no s'acredita el
compliment del tràmit d'autorització per part d'aquest òrgan, previst en l'article
226 dels Estatuts.

A part d'això, hi és d'aplicació el que hem dit en l'apartat anterior, sobre la
intervenció del consell de departament i la Junta de Govern.

3.- Quant a la formalització del contracte

L'article 11 del reglament aprovat per la Junta de Govern disposa que els contractes es
formalitzaran en document administratiu i que contindran determinades especificacions.
Quant a això, podem assenyalar les qüestions següents:

- No s'hi estableixen els criteris de determinació de la quantitat que ha de percebre
cada un dels membres de l'equip d'investigació; tal com exigeixen l'article 228.1.d
dels Estatuts de la Universitat i l'article 18 del reglament aprovat per la Junta de
Govern.

- No figura en els expedients respectius l'existència de cap document que efectue
l'estimació del percentatge de dedicació o d'hores d'investigació que correspon a
cada professor; tal com exigeix l'article 11.d del reglament aprovat per la Junta de
Govern de la Universitat.

- Per regla general, tampoc no es concreta en els contractes el règim de propietat
dels diversos equips adquirits a càrrec del contracte; malgrat que l'article 11.h del
reglament citat exigeix aqueixa especificació.
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4.- Quant a l'observança de la normativa reguladora de les incompatibilitats

De la informació facilitada per la Universitat, es desprén l'observança dels límits
quantitatius assenyalats pel reial decret 1.930/1984, en la seua nova redacció segons el
reial decret 1.450/1989.

5.- Quant al control intern d'ingressos i despeses

Es considera que els següents punts importants s'han de tenir en compte a l'efecte d'un
adequat control intern:

- Que les despeses es consideren necessàries per a la investigació.

- Que corresponguen a una gestió raonada.

- Que no sobrepassen l'import dels crèdits assignats.

- Regularitat dels ingressos prevists en el contracte.

6.- Quant a la liquidació del contracte

En cap dels expedients seleccionats no consta l'existència de liquidació final.

7.- Quant a l'execució dels convenis

Dels catorze convenis seleccionats, n'hem revisat la comptabilització de vuit, amb un
total de drets reconeguts de 22 milions de pessetes. A partir de l'anàlisi realitzada, es
conclou que, per regla general, la comptabilització ha sigut adequada; malgrat que
aquests ingressos han sigut imputats al capítol VII del pressupost d'ingressos,
"Transferències de capital".
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7. PRESSUPOSTS TANCATS

Els saldos de drets i obligacions pendents de la Universitat a 31 de desembre de 1994,
així com els cobraments i pagaments i les variacions produïdes o els ajusts efectuats
durant 1995 i els saldos pendents a 31 de desembre de 1995, figuren en el quadre
número 18, en milions de pessetes.

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Segons comptes Situació en 1995
de 1994 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent

3.125 720 3.845 2.702 1.143

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

Segons comptes Situació en 1995

de 1994 Ajusts Definitiu Pagat Pendent

967 (247) 720 679 41

Quadre 18

Els drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 1994 ascendien a 3.125 milions de
pessetes. Durant l'exercici es van anul.lar drets per import d'1 milió de pessetes i es van
reconéixer drets per import de 721 milions de pessetes. Aquest reconeixement de drets
d'exercicis anteriors correspon als pagaments d'expropiacions de terrenys efectuats en
l'exercici de 1994 i no reconeguts com a drets en aqueix exercici (vegeu l'apartat 5.4.3).

Les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 1994 ascendien a 967
milions de pessetes. Durant l'exercici de 1995, es van anul.lar obligacions per import de
35 milions de pessetes i s'efectuaren rectificacions per import de 212 milions de pessetes;
de manera que hi van quedar unes obligacions pendents netes d'exercicis anteriors de 720
milions de pessetes. Durant l'exercici de 1995, es van realitzar pagaments per import de
679 milions de pessetes, un 94,3% de les obligacions pendents netes procedents
d'exercicis tancats.

Les anul.lacions i rectificacions del saldo inicial d'obligacions pendents de pagament
d'exercicis tancats tenen per causa obligacions indegudament reconegudes en exercicis
anteriors, perquè corresponen majoritàriament a les fases d'autorització i disposició de la
despesa.
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8. TRESORERIA

La tresoreria de la Universitat, a 31 de desembre de 1995, presenta un saldo negatiu de 7
milions de pessetes. La composició d'aquest saldo és la següent, en milions de pessetes:

Concepte Import

Comptes corrents en entitats financeres

Fons d'inversió mobiliària

Comptes de crèdit bancaris

1.263

430

(1.700)

TOTAL (7)

Quadre 19

8.1 Comptes corrents en entitats financeres

La gestió de les disponibilitats líquides, la fa la Universitat utilitzant tres tipus de comptes
corrents en entitats financeres:

a) Comptes operatius, d'ús general.

b) Comptes restringits d'ingressos, usats per al cobrament de preus acadèmics i
d'altres ingressos.

c) Comptes d'avançaments de caixa fixa, usats per les facultats i d'altres centres
gestors per al pagament de despeses menors.

En tots aquests comptes, la disposició de fons requereix la signatura de -si més no- dues
de les persones autoritzades.

El saldo per comptes corrents, que a 31 de desembre de 1995 és de 1.263 milions de
pessetes, està constituït pel saldo dels dos primers tipus de comptes, ja que el saldo dels
comptes de provisió de fons dels centres es presenta en l'estat de deutors
extrapressupostaris, en el concepte "Lliuraments a centres per a despeses menors", amb
un saldo de 71 milions de pessetes (vegeu l'apartat 9 d'aquest informe).

Hem sol.licitat confirmació de saldos a totes les entitats bancàries amb les quals la
Universitat ha operat durant l'exercici de 1995 i hem obtingut resposta de totes.
Igualment hem revisat les conciliacions bancàries a 31 de desembre de 1995, en els casos
en què hi havia diferències entre els saldos comptables i els bancaris, sense apreciar-hi
cap incidència.

La Universitat realitza conciliacions mensuals dels seus saldos amb entitats financeres.
Tanmateix, no totes les conciliacions estan signades per la persona que les confecciona i
per qui les revisa.
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S'han emés les intruccions oportunes perquè els centres gestors de fons d'avançaments de
caixa fixa envien els seus comptes justificatius de despeses en una data propera al
tancament, a fi de poder comptabilitzar les esmentades despeses en l'exercici en què es
realitzen. De forma trimestral, aquests centres envien conciliacions de saldos dels seus
comptes bancaris, i s'ha comprovat que l'import de les despeses pendents de justificar als
serveis centrals, a 31 de desembre de 1995, era irrellevant.

Quant a la recomanació efectuada en el nostre informe de l'exercici anterior, sobre la
necessària segregació entre les funcions de control i de gestió de la tresoreria, aquella
també és aplicable en l'exercici de 1995.

8.2 Fons d'inversió mobiliària

A 31 desembre de 1995, la Universitat participa en un Fons d'Inversió Mobiliària amb un
valor d'adquisició de 430 milions de pessetes. La inversió es produeix durant l'exercici de
1994 i el saldo mitjà de l'últim trimestre de 1995 és de 483 milions de pessetes; segons la
informació de l'entitat gestora.

8.3 Comptes de crèdit bancaris

Minorant el saldo de tresoreria de la Universitat, figuren els saldos disposats en comptes
de crèdit a 31 de desembre de 1995, per un import de 1.700 milions de pessetes. Durant
l'exercici de 1995, la Universitat de València ha mantingut oberts cinc comptes de crèdit
amb entitats financeres, dos dels quals estan cancel.lats a 31 de desembre de 1995. El
detall dels comptes és el següent, en milions de pessetes:

Entitat Finalitat
Data

obertura
Data

venciment Límit
Saldo disposat

31-12-95

La Caixa

La Caixa

B. Central Hispano

Banesto

Caja de Madrid

Expropiació terrenys

Expropiació terrenys

Expropiació terrenys

Expropiació terrenys

Pla Plurianual Inversions

29/07/94

30/12/94

27/07/95

26/07/95

20/07/95

31/07/95

31/12/95

27/07/99

26/07/99

27/07/99

510

400

950

455

425

--

--

908

397

395

TOTAL 1.700

Quadre 20

Els saldos disposats en comptes de crèdit a 31 de desembre de 1994, ascendiren a 721
milions de pessetes; la disposició neta de l'exercici de 1995 n'és de 979 milions de
pessetes.
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9. OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES

Les operacions extrapressupostàries es generen en connexió amb transaccions
pressupostàries; però no afecten directament el pressupost de l'exercici. Per raó del
principi d'unitat de caixa, aquests fons es gestionen juntament amb els pressupostaris.

La composició dels saldos dels comptes extrapressupostaris a 31 de desembre de 1995,
és la següent, en milions de pessetes:

Deutors 31/12/95

Llliuraments per compte de tercers

Lliuraments a centres per a despeses menors

Lliuraments per compte de la Conselleria

Deutors per IVA

Provisió de fons per a justificar

Bestretes a funcionaris

IVA suportat

96

71

27

21

5

3

1

TOTAL 224

Creditors 31/12/95

Renda persones físiques

Drets passius

Règim General de la Seguretat Social

Ingressos per compte de tercers

MUFACE

Certificacions d'altres universitats

IVA repercutit

Fiances rebudes

Dipòsits de pensions "Lluís Vives"

Assegurança escolar

Partides pendents d'aplicació

Taxes i exaccions parafiscals

Ingressos Servei Educació Física

D'altres ingressos - Viatge fi de carrera

Ingressos CEE - Compte ECU

310

74

67

60

37

36

22

9

9

8

8

3

3

2

2

TOTAL 650

Quadre 21
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a) Deutors

Els saldos deutors, 224 milions de pessetes, representen pagaments efectuats per la
Universitat. Els més importants són:

- "Lliuraments per compte de tercers", amb 96 milions de pessetes, registra
despeses de l'Hospital Clínic que són avançades per la Universitat.

- "Lliuraments a centres per a despeses menors", registra les quantitats donades als
distints centres universitaris per a despeses menors; el saldo, a 31 de desembre de
1995, n'és de 71 milions de pessetes.

- "Lliuraments per compte de la Conselleria", amb 27 milions de pessetes, engloba
totes les quantitats avançades per la Universitat a compte de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència.

b) Creditors

Els saldos creditors, per 650 milions de pessetes, representen cobraments o retencions
efectuats per la Universitat que estan pendents de ser pagats a tercers, o imputats
definitivament al pressupost d'ingressos.

La partida més important és la de "Renda persones físiques", amb 310 milions de
pessetes, que correspon a les retencions per l'impost sobre la renda de les persones
físiques de l'últim mes de l'exercici, que foren ingressades en el tresor públic en gener de
1996.

Els saldos que figuren en els conceptes de "Règim General de Seguretat Social", 67
milions de pessetes, "Drets passius", per 74 milions de pessetes, i "MUFACE", 37
milions de pessetes, estan constituïts per quotes de Seguretat Social, mutualitats i d'altres
que estan pendents d'ingrés a 31 de desembre de 1995 a la Seguretat Social i a la
Hisenda púbica.

La partida "Ingressos per compte de tercers", amb 60 milions de pessetes, engloba les
quantitats rebudes d'adjudicataris d'obres de la Universitat per al pagament de diversos
tributs.
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10. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTES DE RESULTATS

El balanç de situació i el compte de resultats a 31 de desembre de 1995, figuren en els
quadres números 22 i 23.

Quant al balanç de situació i el compte de resultats, interessa destacar:

a) S'ha verificat que els dits estats reflecteixen amb fidelitat els saldos finals que
figuren en els registres comptables de la Universitat; llevat d'una diferència de 40
milions de pessetes, per un assentament comptable referent a un reintegrament de
despeses no considerat en l'elaboració d'aquests estats financers. Això significa
que el balanç de situació presenta un saldo de creditors infravalorat en 40 milions
de pessetes i un resultat sobrevalorat en el mateix import.

b) En l'exercici de 1995, s'ha variat de criteri en la comptabilització de les
subvencions de capital, per l'aplicació del nou Pla General de Comptabilitat
Pública: ara són comptabilitzades directament com a ingressos de l'exercici. El
saldo a 31 de desembre de 1994 de l'epígraf "Subvencions de capital" del passiu
del balanç que ascendia a 1.867 milions de pessetes, ha sigut reclassificat en 1995
a l'epígraf "Patrimoni".

c) Els ajusts per periodificació corresponen a la periodificació de preus acadèmics,
d'acord amb el principi de la meritació.

d) No s'ha comptabilitzat cap import en provisions per a insolvències. Es recomana
que, basant-se en l'experiència acumulada sobre l'evolució dels cobraments per
preus acadèmics, es faça a la fi de l'exercici una estimació del risc de fallides
existent en els saldos deutors per matrícules. Així mateix, existeixen determinats
saldos deutors a 31 de desembre de 1995 procedents d'exercicis anteriors, la
cobrabilitat dels quals caldria analitzar, i dotar la corresponent provisió per a
insolvències.

e) No s'han pres en consideració els efectes derivats de les sentències dictades pel
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana relatives a diferents
litigis. Tampoc no s'han efectuat les dotacions corresponents relatives als litigis en
curs.
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BALANÇ
(en milions de pessetes)

ACTIU PASSIU

A) IMMOBILITZAT A) FONS PROPIS

II.- Immobilitzacions immaterials 58 I.- Patrimoni 30.011

- Aplicacions informàtiques 72 - Patrimoni 30.011

- Amortitzacions (14) IV.- Resultats de l'exercici 3.847

III.- Immobilitzacions materials 29.356 D) CREDITORS A CURT TERMINI

- Terrenys i construccions 30.853 III.- Creditors 2.284

- Instal.lacions tècniques 1.113 - Creditors pressupostaris 1.556

- Utillatge i mobiliari 3.218 - Creditors no pressupostaris 582

- D'altre immobilitzat 8.701 - Administracions públiques 126

- Amortitzacions (14.529) - D'altres creditors 11

V.- Inversions financeres permanents 10 - Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 9

- Cartera de valors a llarg termini 10 IV.- Ajusts per periodificació 1.899

C) ACTIU CIRCULANT Tresoreria (pòlisses de crèdit) 1.700

II.- Deutors 8.623

- Deutors pressupostaris 7.636

- Deutors no pressupostaris 986

- Administracions públiques 1

III.- Inversions financeres temporals 1

- Fiances i dipòsits constituïts a c. termini 1

IV.- Tresoreria 1.693

- Comptes operatius 1.263

- Comptes financers 430

TOTAL ACTIU 39.741 TOTAL PASSIU 39.741

Quadre 22
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COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL DE L'EXERCICI DE 1995
(en milions de pessetes)

DEURE HAVER

A) DESPESES B) INGRESSOS

I.- Despeses de funcionament dels serveis I.- Ingressos de gestió ordinària 3.877

     i prestacions socials 21.139  a) Ingressos tributaris 3.877

a) Despeses de personal 15.315 II.- D'altres ingressos de gestió ordinària 243

b) Prestacions socials a) Reintegraments 49

c) Dotacions per a amortitzacions d'immob. 1.667 c) D'altres ingressos de gestió 35

e) D'altres despeses de gestió 4.094 f) D'altres interessos i ingressos assimilats 159

f) Despeses financeres i assimilables 63 III.- Transferències i subvencions 19.995

II.- Transferències i subvencions 181 a) Transferències corrents 13.965

a) Transferències corrents 148 b) Subvencions corrents 810

c) Transferències de capital 33 b) Subvencions de capital 5.220

III.- Pèrdues i despeses extraordinàries 14 IV.- Beneficis i ingressos extraordinaris 758

a) Pèrdues procedents d'immobilitzat 12 c) Ingressos extraordinaris 2

d) Despeses i pèrdues d'altres exercicis 2  d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis 756

V.- Vendes i prestacions de serveis 308

a) Vendes 29

b) Prestació de serveis 279

ESTALVI 3.847 PÈRDUA D'ESTALVI -

TOTAL 25.181 TOTAL 25.181

Quadre 23
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11. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

a) Quant a la rendició de comptes i els estats comptables

- La Universitat ha retut els comptes de l'exercici de 1995 per mitjà de la
Intervenció General de la Generalitat Valenciana, dins del termini establit a
aqueix efecte.

- En l'exercici de 1995 i pel que fa al subsistema economicopatrimonial, la
Universitat ha variat el criteri de comptabilització de les subvencions de capital,
seguint l'establit en el nou Pla General de Comptabilitat Pública, i ha registrat les
subvencions de capital com a ingressos de l'exercici.

Això no obstant, en allò que afecta la comptabilització de les subvencions de
capital en el pressupost d'ingressos, cal tenir en compte les observacions
contingudes en l'apartat 5.4 d'aquest informe.

- En un altre ordre de coses, es recomana realitzar les dotacions de provisió per a
insolvències i litigis; tal com assenyalem en l'apartat 10 d'aquest informe.

b) Quant a l'execució del pressupost

- El grau d'execució en el pressupost de despeses ha sigut del 79,8% i el de
compliment, del 93,5%.

- En el pressupost d'ingressos, el grau d'execució va ser del 92,5% i el de
compliment, del 72,9%.

c) Quant al compliment del principi de legalitat i d'altres qüestions

- Segons la revisió efectuada, la gestió dels expedients de contractació i dels
convenis d'investigació ha sigut conforme a la normativa legal, sense perjudici de
les observacions contingudes en els apartats 4 i 6 d'aquest informe.

- Cal destacar la creació, en l'exercici de 1995, d'una plaça de responsable del
control intern.



III. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
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1. PRESENTACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES

Els comptes anuals de 1995 de la Universitat Politècnica de València (d'ara endavant, la
Universitat) han sigut retuts -d'acord amb la normativa aplicable- per mitjà de la
Intervenció General de la Generalitat Valenciana abans del 30 de juny de 1996.
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2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

2.1 Pressupost inicial

En el quadre número 1 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució interanual del
pressupost inicialment aprovat dels exercicis de 1994 i 1995:

Pressupost inicial Variació pressupostària

1994 1995 1995/1994

Taxes i d'altres ingressos 4.170 4.754 584 14,0%

Transferències corrents 7.515 8.596 1.081 14,4%

Ingressos patrimonials 75 131 56 74,7%

Transferències de capital 1.031 1.321 290 28,1%

Romanent de tresoreria 145 566 421 290,3%

Total ingressos 12.936 15.368 2.432 18,8%

Despeses de personal 7.900 9.125 1.225 15,5%

Despeses de funcionament 1.969 2.470 501 25,4%

Despeses financeres 15 10 (5) -33,3%

Transferències corrents 117 182 65 55,6%

Inversions reals 2.935 3.581 646 22,0%

Total despeses 12.936 15.368 2.432 18,8%

Quadre 1

El pressupost inicial per a 1995 s'eleva a 15.368 milions de pessetes; això suposa un
increment del 18,8% respecte de l'aprovat per a l'exercici de 1994. Igual com en exercicis
anteriors, en 1995 s'ha usat una part del romanent de tresoreria per a equilibrar el
pressupost.

L'augment del pressupost inicial d'ingressos es deu fonamentalment a l'increment del
capítol IV, "Transferències corrents", que passa de 7.515 a 8.596 milions de pessetes;
això significa un augment de 1.081 milions de pessetes, encara que en termes pecentuals
l'augment és del 14,4%. Quantitativament, són també importants els increments dels
capítols III, "Taxes i d'altres ingressos" i VII, "Transferències de capital".

Respecte del pressupost inicial de despeses, la variació experimentada obeeix
principalment a l'augment de les despeses de personal, que han passat de 7.900 milions
de pessetes en 1994 a 9.125 milions de pessetes en 1995. Percentualment, el capítol que
més augment presenta és el IV, "Transferències corrents", que ha passat de 117 milions
de pessetes en 1994 a 182 milions de pessetes en 1995; un 55,6% de variació. A
continuació segueix el capítol II, "Despeses de funcionament", que presenta una variació
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interanual del 25,4%, puix que passa de 1.969 milions de pessetes en 1994 a 2.470
milions de pessetes en 1995; 501 milions de pessetes d'augment. Destacarem la variació
que presenta el capítol III, "Despeses financeres", de 5 milions de pessetes, que suposa
una disminució del 33,3% respecte de l'exercici de 1994.

2.2 Modificacions pressupostàries

En l'exercici de 1995, les modificacions pressupostàries netes han sigut de 6.655 milions
de pessetes, que equivalen al 43,3% del pressupost inicial; el pressupost definitiu ha sigut
de 22.023 milions de pessetes.

En el quadre número 2 figuren, en milions de pessetes, les modificacions pressupostàries
de 1995, per capítols d'ingressos i de despeses i les variacions percentuals.

Pressupost
inicial Modificacions

Pressupost
definitiu

Increment ppt.
defin./inicial

Taxes i d'altres ingressos 4.754 (68) 4.686 -1,4%

Transferències corrents 8.596 109 8.705 1,3%

Ingressos patrimonials 131 0 131 0,0%

transferències de capital 1.321 3.187 4.508 241,3%

Romanent de tresoreria 566 1.884 2.450 332,9%

Passius financers 0 1.543 1.543 --

Total ingressos 15.368 6.655 22.023 43,3%

Despeses de personal 9.125 68 9.193 0,7%

Despeses de funcionament 2.470 (269) 2.201 -10,9%

Despeses financeres 10 94 104 940,0%

Transferències corrents 182 1 183 0,5%

Inversions reals 3.581 6.761 10.342 188,8%

Total despeses 15.368 6.655 22.023 43,3%

Quadre 2

Els increments més rellevants en el pressupost d'ingressos s'han produït en els capítols
VII, "Transferències de capital", VIII, "Actius financers", i IX, "Passius financers", que
han sigut utilitzats bàsicament per a finançar el capítol d'"Inversions reals", el qual ha
augmentat un 188,8%.

En la revisió efectuada dels expedients de modificacions pressupostàries, s'ha posat de
manifest que les modificacions han sigut aprovades en tots els casos per l'òrgan
competent, que s'ajusten a les modalitats recollides en el text refós de la Llei d'Hisenda
Pública de la Generalitat Valenciana i que estan suficientment suportades.
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2.3 Resultat pressupostari i acumulats

En el quadre número 3, podem veure el resultat del pressupost de l'exercici de 1995
(diferència entre drets reconeguts i obligacions reconegudes); així com el superàvit
acumulat a 31 de desembre de 1995.

Concepte Import

Drets reconeguts de l'exercici 18.895

Obligacions reconegudes de l'exercici 17.673

Superàvit<Dèficit> Pressupost 1995 1.222

Ajusts d'exercicis tancats:

- Anul.lació de drets -43

- Anul.lació d'obligacions 8

Superàvit<Dèficit> De l'exercici 1.187

Superàvit acumulat a 31-12-94 2.540

Superàvit acumulat a 31-12-95 3.727

Quadre 3

El superàvit pressupostari de l'exercici de 1995 ha sigut de 1.222 milions de pessetes. Els
ajusts d'exercicis tancats han reduït el superàvit de l'exercici a 1.187 milions de pessetes.
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3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

L'execució del pressupost de despeses de l'exercici de 1995 es mostra en el quadre
següent, expressat en milions de pessetes:

Despeses
Crèdits

definitius
Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids

Obligacions
pents. pag.

Grau
execució

Grau
compliment

Despeses de personal 9.193 8.411 8.152 259 91,5% 96,9%

Despeses funcionament 2.201 2.069 1.912 157 94,0% 92,4%

Despeses financeres 104 104 101 3 100,0% 97,1%

Transferències corrents 183 129 99 30 70,5% 76,7%

Inversions reals 10.342 6.960 5.463 1.497 67,3% 78,5%

TOTAL 22.023 17.673 15.727 1.946 80,2% 89,0%

Quadre 4
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Crèdits definitius Obligacions reconegudes Pagaments líquids

3.1 Despeses de personal

Durant l'exercici, les obligacions reconegudes en el capítol I, "Despeses de personal", han
sigut de 8.411 milions de pessetes, que demostren un grau d'execució del 91,5%; el grau
de compliment ha sigut del 96,9%. Aquest capítol és el més rellevant del pressupost de la
Universitat, puix que s'emporta el 47,6% del total d'obligacions reconegudes de l'exercici
corrent.
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En el quadre número 5 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució de les obligacions
reconegudes, detallades per articles del capítol I, entre els exercicis de 1994 i 1995.

Concepte 1994 1995
Increment

absolut
Increment

relatiu

Sous i salaris

Cotitzacions socials

D'altres despeses socials

6.703

778

2

7.551

858

2

848

80

0

12,7%

10,3%

--

TOTAL 7.483 8.411 928 12,4%

Quadre 5

El detall del personal al servei de la Universitat, a 31 de desembre dels exercicis de 1992
a 1995, és el següent:

Personal
Total

31-12-92
Total

31-12-93
Total

31-12-94
Total

31-12-95
Increment

94/93
Increment

95/94

Funcionaris docents 888 907 972 1.152 7,2% 18,5%

Funcionaris no docents 221 222 252 360 13,5% 42,9%

Laboral no docent 361 503 598 454 18,9% -24,1%

Contractats docents 351 451 463 487 2,7% 5,2%

TOTAL 1.821 2.083 2.285 2.453 9,7% 7,4%

Quadre 6

En el desenvolupament del treball de fiscalització d'aquest capítol, la Sindicatura de
Comptes ha diferenciat tres àrees d'actuació:

a) Revisió analítica, avaluant la raonabilitat de l'evolució interanual i intermensual de
la despesa de personal.

b) Anàlisi en detall de les nòmines satisfetes per la Universitat durant l'exercici de
1995 i revisió dels expedients de personal corresponents.

c) Anàlisi comparativa de les despeses de sous i salaris, amb les declaracions
trimestrals i anuals de retencions i ingressos a compte de l'IRPF; així com la
revisió dels percentatges de retenció aplicats.

a) Revisió analítica

Quant a l'increment interanual de les obligacions reconegudes, en el quadre número 5
s'observa que l'increment de la despesa de cotitzacions socials és similar al de la despesa
de sous i salaris. Això no obstant, la despesa de sous i salaris experimenta un augment -



Universitat Politècnica de València. Exercici de 1995

- 89 -

respecte de l'exercici anterior- superior a l'increment de la plantilla a 31 de desembre, que
ha sigut del 7,4%; tal com es pot veure en el quadre número 6.

Això s'explica pel fet que l'augment de plantilla -majoritàriament, personal docent- es
produeix sobretot en octubre, quan s'inicia el curs acadèmic; de manera que cal ponderar
el dit increment, a efectes comparatius.

El quadre número 7 presenta les obligacions reconegudes en l'article 11, "Sous i salaris",
en els exercicis de 1994 i 1995, per conceptes, i la seua varició interanual (en milions de
pessetes).

Variació de la despesa
de sous i salaris 94/95 1994 1995

Increment
absolut

Increment
relatiu

113. Funcionaris

114. Laboral fix

116. D'altre personal

4.857

1.131

715

5.498

1.221

832

641

90

117

13,2%

8,0%

16,4%

Total sous i salaris 6.703 7.551 848 12,7%

Quadre 7

L'increment de la despesa de sous i salaris és d'un 12,7% i es deu, d'una banda, a un
9,0% d'increment mitjà de la plantilla i, de l'altra, al 3,5% d'increment autoritzat de les
retribucions a funcionaris de la Generalitat Valenciana.

Tal i com podem observar en el quadre número 6, els contractats docents constitueixen
el 19,9% del personal al servei de la Universitat en desembre de 1995, i el 29,7% del
personal docent.

b) Prova de nòmines

Les obligacions reconegudes a 31 de desembre de 1995 en l'article 11, "Sous i salaris",
de la liquidació del pressupost de despeses, s'eleven a 7.551 milions de pessetes, i hem
verificat que estan suportades per la corresponent llista de nòmines. Per a un mes, s'ha
comprovat l'adequada confecció de la llista de nòmines, mitjançant el treball següent:

- S'ha seleccionat, de la llista de nòmines de setembre, una mostra de deu persones,
amb la distribució següent: tres pertanyents al col.lectiu de personal docent
funcionari, tres de personal fucionari d'administració i serveis, tres de personal
laboral d'administració i serveis i un docent contractat en règim de dret
administratiu -en concret, un professor associat.

- Per a la mostra seleccionada, s'ha comprovat si les retribucions percebudes estan
d'acord amb les assignades als llocs de treball que ocupen i amb la documentació
que es troba en els expedients personals.
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- En concret, hem verificat l'existència de nomenament o contracte, la titulació i
forma d'accés al lloc de treball; així com els justificants de la concessió de
complements per mèrits docents o per activitat investigadora -si és el cas- i el
suport de la resta de conceptes retributius, com ara triennis, col.laboració en
cursos d'especialització o convenis i contractes d'investigació, etc.

- Addicionalment, hem revisat les retribucions percebudes durant la resta de
l'exercici, per detectar-ne possibles variacions, i hem obtingut explicació
satisfactòria de totes.

A partir del treball realitzat, podem concloure que, en tos els casos, les retribucions
estaven d'acord amb les taules vigents i suportades per la documetnció necessària. Quant
a la revisió d'expedients, per regla general estan tots complets i actualitzats.

D'altra banda, s'ha posat de manifest que les retribucions al personal participant en
convenis o contractes d'investigació o cursos d'especialització, no les comptabilitzen en
el subconcepte i programa destinat a aqueix efecte, dins del capítol I; sinó en el capítol
VI.

A l'efecte de comprovar les dites retribucions, hem obtingut una llista que recull el total
anual de cobraments en concepte de contractes i convenis d'investigació i hem verificat
que en cap cas no s'ha ultrapassat el límit màxim que pot percebre un professor
universitari per aqueix concepte.

c) Resum anual de retencions per IRPF

Segons el model 190, de declaració anual de retencions per IRPF, la base de retenció
corresponent als rendiments de treball s'eleva a 9.277 milions de pessetes. La diferència
amb les obligacions reconegudes per sous i salaris, 7.551 milions de pessetes, és deu -
segons informació facilitada per la Universitat- a les dietes per assistència a tribunals (que
estan subjectes a retenció i que en el pressupost es registren en el capítol II) i a les
retribucions per convenis i contractes d'investigació (que es comptabilitzen en el capítol
VI).

A més a més, i per a la mostra de deu persones descrita en el punt anterior, hem verificat
la coincidència entre la suma de retribucions íntegres segons les nòmines, amb el que
hom ha declarat com a base de retenció en el resum anual.

3.2 Despeses de funcionament

En el quadre número 8 es mostren, a escala de concepte, les obligacions reconegudes en
el capítol II, "Despeses de funcionament", durant els exercicis de 1992 a 1995.

Les obligacions reconegudes en aquest capítol foren de 2.069 milions de pessetes, un
11,7% de les obligacions reconegudes a 31 de desembre de 1995; això implica un grau
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d'execució del 94,0%. Els pagaments realitzats arriben al 92,4% de les obligacions
reconegudes i queden 157 milions de pessetes com a pendent de pagament.

En aquest capítol de despeses es registren les despeses necessàries per al funcionament
dels serveis, com ara els arrendaments, la reparació i conservació, materials,
subministraments, treballs i serveis, indemnitzacions per raó del servei (dietes,
allotjament i locomoció) i d'altres. El detall de les obligacions reconegudes n'és el
següent, en milions de pessetes:

Concepte 1992 1993 1994 1995

Tributs 28 29 20 20

arrendament de béns 7 7 36 21

Reparació i conservació de béns 103 141 140 169

Subministraments 270 315 348 424

Transports i comunicacions 119 144 153 169

Treballs realitzats per altres empreses 221 262 352 425

Primes d'assegurances 7 3 2 14

Material d'oficina 269 309 367 449

Despeses diverses 162 204 215 225

Dietes, locomoció i trasllats 59 67 84 99

D'altres indemnitzacions 49 51 63 54

TOTAL 1.294 1.532 1.780 2.069

Quadre 8

En l'apartat 4, relatiu a la fiscalització de la contractació, es recullen totes aquelles
incidències detectades en el curs de les verificacions efectuades, relatives a contractes
que per la seua naturalesa corresponen a aquest capítol de despeses.

3.3 Despeses financeres

En el capítol III de despeses, "Despeses financeres", es van reconéixer, en l'exercici de
1995, obligacions per import de 104 milions de pessetes; a 31 de desembre de 1995,
queden pendents de pagament 3 milions de pessetes.
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3.4 Transferències corrents

El capítol IV, "Transferències corrents", és poc rellevant, en relació al total del
pressupost de despeses; les obligacions reconegudes es xifren en 129 milions de pessetes,
un 0,7% del total d'obligacions reconegudes del pressupost de despeses. El grau
d'execució del capítol va ser del 70,5% de la previsió definitiva. El grau de compliment
de les obligacions va ser del 76,7%.

3.5 Inversions reals

En el capítol VI del pressupost de despeses, "Inversions reals", es registren les despeses
destinades a la creació d'infraestructura i a l'adquisició de béns de naturalesa inventariable
que siguen necessaris per al funcionament dels serveis. Convé destacar que hom
comptabilitza també en aquest capítol les despeses d'investigació incorregudes en la
realització de treballs i estudis per contractes i convenis d'investigació, independentment
de la seua naturalesa, incloent-hi les despeses de personal i d'altres despeses corrents
associades.

Les obligacions reconegudes per la Universitat en aquest capítol durant l'exercici de
1995, s'eleven a 6.960 milions de pessetes, que constitueixen el 39,4% del total
d'obligacions del pressupost de despeses. El grau d'execució es xifra en el 67,3% i el de
compliment, en el 78,5%. Aqueix grau d'execució es deu, en part, a l'efecte produït per la
baixa execució dels contractes d'investigació, que solen prolongar-se durant diversos
exercicis.

Les obligacions reconegudes durant 1995 per la Universitat, d'acord amb les dues
principals agrupacions de despesa, són (en milions de pessetes):

Immobilitzat material 4.093

Despeses d'investigació 2.867

TOTAL 6.960

Quadre 9

Tal com hem comentat en l'apartat 2.1 d'aquest informe, els crèdits per a inversions reals
pateixen un increment significatiu, respecte a l'exercici anterior; i això mateix ocorre amb
les obligacions reconegudes, que en 1994 ascendien a 4.504 milions de pessetes (la qual
cosa vol dir que hi ha hagut un augment del 54,5%). Això resulta més significatiu si
tenim en compte que una part de les inversions realitzades en 1995 en nous edificis de la
Universitat, és executada a càrrec del pressupost de la Conselleria d'Educació Ciència; tal
i com descrivim més avant.

Les principals fonts de finançament d'aquestes inversions son dues: transferències de
capital de la Generalitat Valenciana, per a les inversions incloses en el Pla Plurianual



Universitat Politècnica de València. Exercici de 1995

- 93 -

d'Inversions, i transferències de capital de la Comunitat Europea, en el marc dels
programes FEDER.

El 30 de març de 1995, es signa l'"Acord entre la Generalitat Valenciana i la Universitat
Politècnica de València per al desenvolupament del Pla d'Inversions en el període 1995-
2001". En aquest important acord, la Generalitat Valenciana es compromet a autoritzar i
finançar inversions per un valor màxim de 16.500 milions de pessetes, al llarg del període
citat de set anys. L'anualitat màxima que ha de finançar la Generalitat Valenciana en
l'exercici de 1995, és de 3.020 milions de pessetes.
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

D'acord amb la informació facilitada a aquesta institució i que ha servit de base per a la
fiscalització dels capítols II i VI del pressupost de despeses de 1995, el detall dels
expedients de contractació tramitats durant l'exercici, amb l'excepció dels dotze
contractes de gestió de serveis públics, desglossats per tipus de contracte i modalitats
d'adjudicació, amb indicació de la cobertura de la revisió efectuada, és el següent:

Tipus de contractes i Total Revisats

d'adjudicació Milions ptes. Nombre exps. Milions ptes. Nombre exps.

Obres Subhasta - - - - - - - -

Concurs 4.611 96,5% 21 39,6% 2.237 48,5% 4 19,0%

Proced. negociat 169 3,5% 32 60,4% 75 44,4% 5 15,6%

Total 4.780 100,0% 53 100,0% 2.312 48,4% 9 17,0%

Subministr. Concurs 521 64,7% 50 31,6% 143 27,4% 4 8,0%

Proced. negociat 284 35,3% 108 68,4% 51 18,0% 6 5,6%

Total 805 100,0% 158 100,0% 194 24,1% 10 6,3%

D'altres Concurs 34 12,1% 3 10,3% 0 - 0 -

contractes Proced. negociat 248 87,9% 26 89,7% 97 39,1% 4 15,4%

Total 282 100,0% 29 100,0% 97 34,4% 4 13,8%

TOTALS 5.867 240 2.603 23

Quadre 10

Durant l'exercici de 1995, s'han realitzat un total de 240 expedients de contractació: 53
d'obres, 158 de subministraments i 29 d'una altra naturalesa. Aquests expedients suposen
uns imports totals de 4.780 milions de pessetes en obres, 805 milions de pessetes en
subministraments i 282 milions de pessetes en contractes d'una altra naturalesa.

La referència conjunta a la LCE i a la LCAP és perquè aquesta última entrà en vigor el
dia 8 de juny de 1995. El règim previst en la disposició transitòria estableix que els
contractes adjudicats abans d'aqueixa data es regiran per la derogada Llei de Contractes
de l'Estat i que els que no s'hi havien adjudicat es regiran per la nova llei; sense que siga
obligatori el reajust de les actuacions ja realitzades.

D'altra banda, tots els contractes amb obligacions reconegudes superiors a 1 milió de
pessetes, estan declarats per igual quantia, o superior, en el model de declaració anual
d'operacions.

Quant a l'examen de la comptabilització de les despeses derivades dels expedients
seleccionats, cal assenyalar que aquella és correcta i que s'hi imputen adequadament les
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fases de la despesa. També es formalitzen les autoritzacions, els contractes i les factures
amb requisits legals; malgrat que en les factures, normalment, no consten ni
comprovacions ni signatures. Per això, es recomana -com a mesura de control intern-
que en les factures es deixe constatació de la revisió dels càlculs, preus i quantitats, i que
es compleixen els requisits formals. Els documents comptables contenen les signatures
preceptives; encara que en el document "P" no figura identificat el perceptor.

4.1 Contractes d'obres

Dels contractes d'obres, s'han tramitat per concurs un total de 21 expedients, que
s'emporten 4.611 milions de pessetes; la resta ha sigut tramitada pel procediment
negociat. No s'ha adjudicat cap contracte pel procediment de subhasta.

Els expedients objecte de revisió han sigut els següents:

Import d'adjudicació
(milions ptes.)

- Núm. exp. 7.- C. bibliot., s. actes, s. exp.

- Núm. exp. 13.- Aulari sis unitats

- Núm. exp. 24.- R. xarxa dist. mitjana tensió

- Núm. exp. 28.- Ref. Ibercom del Alum.

- Núm. exp. 29.- Plet. exe. rect. Agora

- Núm. exp. 31.- Ad. dist. FORUM UNESCO

- Núm. exp. 38.- Ref. en E.T.S.I.I.

- Núm. exp. 42.- El. EUITI-GEOD. car. to.

- Núm. exp. 45.- Ref. Dpt. Ing. Construc.

270

447

110

4

52

4

12

1.411

2

2.312

La revisió efectuada ha posat de manifest que, per regla general, els expedients analitzats
han sigut tramitats conformement a la legislació aplicable; sense perjudici de les
observacions que fem tot seguit:

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

- Quan és obligatori, figura la supervisió del projecte.

- En sis dels nou expedients examinats, no existeix l'acta de replantejament previ
(24/95/O; 28/95/O; 29/95/O; 31/95/O; 38/95/O; 45/95/O).

- També falta la comprovació del replantejament en tres casos (28/95/O; 31/95/O;
45/95/O).
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- En tots els expedients existeix el plec de clàusules administratives particulars
subscrit pel gerent i que compta amb el vist-i-plau del rector.

- En els expedients analitzats, es deixa constatació de l'existència de crèdit,
mitjançant una certificació expedida pel vicegerent.

- Els plecs de clàusules administratives particulars no apareixen informats
jurídicament, de forma prèvia a la seua aprovació per part de l'òrgan de
contractació. Això és motivat, en part, perquè el Servei Jurídic va començar a
funcionar en setembre de 1995.

- Pel que fa al compliment del requisit de fiscalització per part de la Intervenció, cal
fer constar el següent: Malgrat que l'existència de l'interventor està considerada
en els articles 56 de la llei de Reforma Universitària i 200 i 201 de l'Estatut de la
Universitat, hem de fer notar que en la relació de llocs de treball de la Universitat
Politècnica de València no es preveu el dit lloc. En la pràctica, és el vicegerent
qui assumeix la funció de control intern, el qual la simultaneja amb la gestió dels
expedients de contractació. L'exercici de control intern es formalitza amb la firma
dels documents comptables, en els quals expressa la seua conformitat. En les
normes de funcionament corresponents al pressupost de 1996, s'atribueixen a la
Vicegerència les funcions de control intern de la Universitat (norma 6).

2.- Quant a l'òrgan de contractació

En els expedients examinats, és el rector directament qui s'encarrega d'aprovar els
expedients de contractació, d'adjudicar els cotractes i signar-los.

Això no obstant, hi ha un expedient (el 29/95/O) en el qual caldria haver demanat      -
abans d'adjudicar-lo- l'autorització del Consell Social, perquè es tracta d'una adjudicació
pel procediment negociat per import superior als 50 milions de pessetes. L'article 197
dels Estatuts reserva al Consell Social, en aquests casos, la competència per a marcar el
procediment de publicitat i sistema de contractació.

En les normes de funcionament del pressupost de 1996, es faculta el rector, com a òrgan
de contractació, per a determinar els procediments i les formes de contractació, i també
per a autoritzar els contractes administratius, siga quina siga la seua quantia, d'acord amb
la llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques.
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3.- Quant a la publicitat i la forma de selecció del contractista

- Dels nou expedients examinats, cinc en són adjudicats per contractació directa o
pel procediment negociat i quatre, per concurs.

En tres casos es justifica la contractació directa o el procediment negociat en
funció de la quantia i en dos casos, per motius d'urgència, declarada prèviament
mitjançant una resolució del rector, basant-se en l'informe tècnic emés amb
anteroritat.

- En tots els expedients que s'adjudiquen per contractació directa o pel
procediment negociat, existeixen tres ofertes, que són dictaminades per una junta
de contractació, formada pel vicerector de Qualitat i Infraestructures, el
vicegerent i el cap de la Secció de Contractació i Obres. En tots els casos, el
rector adjudica el contracte conformement a la proposta d'aqueixa junta.

Generalment, el contracte s'adjudica a l'oferta més econòmica.

- Pel que fa als quatre expedients que segueixen el procediment de concurs, podem
assenyalar el següent:

a) El rector adjudica el contracte, en tos els casos, a l'empresa proposada per
la mesa de contractació. Al seu torn, aquesta mesa actua d'acord amb la
proposta que formula la comissió qualificadora prevista en el plec.

b) En un cas (42/95/O), no es compleix l'obligació d'inserir l'anunci de
licitació en el "B.O.E."; sí que es publica tal anunci, en tos els casos, en el
"D.O.G.V." i -quan pertoca- en el "D.O.C.E.".

c) Els plecs que regeixen els concursos estableixen uns barems per a avaluar
les ofertes presentades i adjudicar el contracte a aquella que obtinga una
major puntuació.

- Sí que consta la notificació de l'adjudicació a les empreses que han participat en
els procediments selectius i que han vist desestimada la seua oferta.
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4.- Quant a la formalització dels contractes

- Tots els contractes examinats han sigut formalitzats adequadament, mitjançant un
document administratiu signat pel rector i el representant de l'empresa
contractista, i amb l'acreditació prèvia d'haver constituït la fiança definitiva.

- Per regla general, es compleix satisfactòriament l'exigència als contractistes de
l'acreditació dels requisits de capacitat i solvència; malgrat que en alguns casos
aqueixa acreditació s'efectua per remissió a uns altres expedients adjudicats a la
mateixa empresa.

5.- Quant a l'execució del contracte i la seua terminació

- Les certificacions, les emet el director de les obres corresponents i compten amb
el vist-i-plau de l'arquitecte en cap de l'Oficina Tècnica de la Universitat.

- Dels nou expedients examinats, només en dos casos (29/95/O i 38/95/O) consta
l'existència d'acta de recepció i en un (29/95/O) s'ha practicat la liquidació. En
tres casos es considera justificada la falta d'aqueixa acta, perquè les obres encara
estan en curs (7/95/O, 13/95/O i 42/95/O).

4.2 Contractes de subministraments

Dels contractes de subministraments, se n'han tramitats cinquanta pel procediment de
concurs, que constitueixen el 64,7% del total adjudicat. La resta ho ha sigut pel
procediment negociat.

Els expedients analitzats han sigut els següents:

Import d'adjudicació
(milions ptes.)

- Núm. exp. 24.- Equip. aules ASIC

- Núm. exp. 28.- Anàlisi calorimètrica

- Núm. exp. 41.- Equip informàtic

- Núm. exp. 49.- Orden. aules informàt.

- Núm. exp. 63. "UPGRADE" Eq. G.A./G.E.

- Núm. exp. 75.- Ordena. aules informàt.

- Núm. exp. 107.- Mob. esc. EUITI-ETSICC

- Núm. exp. 121.- Vuit ordinadors

- Núm. exp. 150.- Equip de llampurneig

- Núm. exp. 170.- Sis. I. Diesel Com-R.

5

12

70

20

19

41

2

2

13

10

194
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La fiscalització dels expedients seleccionats ha posat de manifest que, per regla general,
els han tramitats conforme a la normativa vigent; malgrat que cal destacar les
observacions següents:

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

- En tots els expedients apareix l'informe raonat del servei que promou l'adquisició.

- En tots els expedients examinats, s'ha constatat l'existència de la certificació
expedida pel vicegerent.

- Pel que fa a l'informe fiscal, hi és aplicable el que hem dit anteriorment sobre el
contracte d'obres.

- En els expedients examinats, s'ha constatat l'existència de clàusules
administratives particulars, signades pel gerent i visades pel rector; així com de
prescripcions tècniques elaborades pel servei que en cada cas promou la
contractació.

- Els plecs no estan informats jurídicament. Això és, en part, perquè el Servei
Jurídic va començar a funcionar en setembre de 1995.

2.- Quant a la forma de selecció i d'adjudicació

- Dels deu expedients estudiats, se n'adjudiquen quatre per concurs i sis per
contractació directa o procediment negociat.

- Dels sis expedients que apliquen la contractació directa o el procediment
negociat, n'hi ha tres que fonamenten la utilització d'aquest procediment
d'adjudicació per raó de la quantia; uns altres dos apunten l'existència de
proveïdor únic, i n'hi ha un que addueix la necessitat de mantenir la uniformitat
amb un subministrament anterior. En aquests tres darrers casos, existeix la
resolució del rector aprovant l'excepció licitadora, basant-se en un informe tècnic
anterior.

El rector efectua l'adjudicació atenent-se a la proposta de la Junta de
contractació. En els supòsits en què resulta preceptiu, s'acredita l'existència de
tres ofertes, així com l'adjudicació favorable a la més econòmica.

- Pel que fa als quatre expedients examinats que usen la forma de concurs, podem
destacar que en dos casos s'omet la inserció de l'anunci de licitació en el "B.O.E."
(41/95/S i 75/95/S); encara que en tots els casos sí que es publica tal anunci en el
"D.O.G.V.", i en el "D.O.C.E." quan resulta preceptiu.

3.- Quant a la formalització dels contractes
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Tots els contractes estan formalitzats en document administratiu, degudament signat pel
rector i pel representant de l'empresa contractista.

Pel que fa a l'acreditació -per part del contractista- dels requisits de capacitat i solvència,
a més de remetre'ns al que hem dit anteriorment per al contracte d'obres, podem advertir
que en l'expedient 170/95/S l'empresa contractista no presenta la documentació exigida.
A part d'això, en aquest expedient apareix fixat el preu en francs suïssos; quan en el plec
s'establia en pessetes. L'article 14.1 de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aplicable a aquest contracte, exigeix que, quan les condicions establides en el
contracte impliquen pagaments en moneda estrangera, cladrà expressar, a més del preu
total en moneda nacional, l'import màxim d'aquella i la classe de divises de què es tracte.

4.- Quant a l'execució dels contractes i la seua terminació

El lliurament del subministrament s'acredita per mitjà de la factura conformada pel servei
o acompanyada d'un informe acreditatiu de la recepció en condicions adequades.

4.3 D'altres contractes

Quant als anomenats "D'altres contractes", n'hi ha tres adjudicats per concurs, per un
import total de 34 milions de pessetes. Els 26 contractes restants han sigut adjudicats pel
procediment negociat, per un import de 248 milions de pessetes.
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Hem examinat els expedients següents:

Import d'adjudicació
(milions ptes.)

- Núm. exp. 16.- Sev, suport gest. bibliot.

- Núm. exp. 19.- Lim. Es. Nue. C. Gandia

- Núm. exp. 24.- Asses. t. assist. telefon.

- Núm. exp. 31.- Pr. serv. vi. j. guàrdia segu.

4

2

27

64

97

D'acord amb la terminologia emprada per la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques (art. 197), es pot notar que dos d'aqueixos contractes són de prestació de
serveis (19/95/A i 31/95/A); n'hi ha un que és de consultoria i assistència (24/95/A), i
l'altre que queda és de treballs específics i concrets no habituals de l'Administració
(16/95/A).

L'anàlisi realitzada ha evidenciat que la tramitació es va fer, en general, d'acord amb la
normativa vigent; encara que cal destacar els aspectes que comentem a continuació.

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

- El rector aprova l'expedient de contractació a partir de la proposta formulada pel
cap de la Secció de Contractació i Obres, el qual, al seu torn, es fonamenta en un
informe raonat del servei corresponent.

- El servei interessat en la contractació elabora unes prescripcions tècniques, que
s'adjunten a la proposta de contractació.

- L'existència de crèdit es posa en relleu mitjançant una certificació expedida pel
vicegerent.

Pel que fa a l'informe fiscal, cal remetre's al que hem dit en l'apartat corresponent
als contractes d'obres.

- En tots els expedients existeix el plec signat pel gerent i visat pel rector. Els plecs
no estan informats jurídicament.

- En l'expedient no consta cap informe del servei interessat en la celebració del
contracte, on es justifique degudament la insuficiència dels mitjans personals i
materials amb què compta la Universitat per a cobrir les necessitats que procuren
satisfer amb el contracte (art. 203.1 de la L.C.A.P.).

2.- Quant a l'anàlisi de l'òrgan de contractació
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Per analogia amb el que es disposa en l'article 197 dels Estatuts, l'òrgan de contractació
és el rector.

Hem comprovat, en els expedients seleccionats, que aquest òrgan és qui aprova
l'expedient de contractació, adjudica els contractes i els formalitza.

3.- Quant a la forma de selecció i adjudicació

- En tots els expedients examinats s'usa el procediment negociat per a adjudicar el
contracte.

La utilització d'aquest procediment es justifica en dos casos, en els quals només
pot encomanar-se la realització de l'objecte contractual a un únic empresari. En
tots dos casos existeix una resolució del rector declarant l'excepció licitadora,
basant-se en un informe justificatiu. En un cas la utilització del procediment
negociat es justifica per raó de la quantia de la contractació. El cas restant no és
pròpiament una adjudicació, perquè es tracta de prorrogar un contracte de serveis
vigent.

L'adjudicació per part del rector ve precedida i és conforme a la proposta de la
Junta de Contractació. A part d'això, ens remetem al que hem dit en els
contractes d'obres sobre la mesa de contractació.

4.- Quant a la formalització dels contractes

Els contractes es formalitzen en un document administratiu degudament signat per les
parts.

5.- Quant a l'execució dels contractes

El preu del contracte es paga presentant abans la factura, que és conformada pel servei
corresponent.

Cal establir un procediment que permeta la intervenció del responsable del control intern
en la recepció dels treballs contractats.

6.- Quant a les modificacions

L'expedient 31/95/A té per objecte prorrogar el contracte del servei de vigilants jurants i
guardes de seguretat.

En el plec de clàusules administratives particulars, es preveia la possibilitat de pròrroga,
sempre que hi hagués mutu acord entre les parts. A conseqüència d'aqueixa actualització,
el preu del contracte inicial, que era de 63.674.009 pessetes, s'ha incrementat en 553.687
pessetes.
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No consta en l'expedient que hom haja reajustat la garantia definitiva, en els termes
prevists en l'article 43 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
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5. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

El pressupost definitiu d'ingressos de l'exercici de 1995 es xifra en 22.023 milions de
pessetes; el capítol més important n'és el IV, "Transferències corrents", amb 8.705
milions de pessetes de previsió definitiva; seguit del III, "Taxes i d'altres ingressos"; i el
VII, "Transferències de capital".

Dels drets reconeguts en l'exercici, que arriben als 18.895 milions de pessetes, s'han
imputat al capítol IV, "Transferències corrents", 8.884 milions de pessetes; import
superior a la previsió definitiva.

Els ingressos líquids del pressupost assoliren els 14.941 milions de pessetes; mentre que
el pendent de cobrament és de 3.954 milions de pessetes. El capítol amb major pendent
de cobrament és el VII, "Transferències de capital", amb 1.929 milions de pessetes;
seguit molt de prop pel IV, "Transferències corrents", amb 1.517 milions de pessetes; i
finalment el capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", amb 426 milions de pessetes de drets
pendents de cobrament.

El grau d'execució del pressupost d'ingressos de l'exercici de 1995 de la Universitat (que
relaciona els drets reconeguts amb la previsió definitiva) és del 96,5%; sense considerar-
hi el romanent de tresoreria. Aquest nivell d'execució es deu fonamentalment al capítol
VII, "Transferències de capital", el grau d'execució del qual és del 73,2%; i al capítol III,
"Taxes i d'altres ingressos", que també presenta un percentatge d'execució inferior al
100%, el 90,5%.

El grau de compliment del total del pressupost d'ingressos és del 79,1%. És especialment
baix el corresponent al capítol VII, "Transferències de capital", un 41,5%. En el quadre
següent es mostra l'execució del pressupost d'ingressos de l'exercici de 1995 de la
Universitat (les xifres s'expressen en milions de pessetes).

Ingressos
Pressupost
definitiu

Drets
reconeguts

Ingressos
líquids

Drets
pents. cobr.

Grau
execució

Grau
compliment

Taxes i d'altres ingressos 4.686 4.243 3.817 426 90,5% 90,0%

Transferències corrents 8.705 8.884 7.367 1.517 102,1% 82,9%

Ingressos patrimonials 131 201 119 82 153,4% 59,2%

Transferències de capital 4.508 3.299 1.370 1.929 73,2% 41,5%

Passius financers 1.543 2.268 2.268 0 147,0% 100,0%

Exercici corrent 19.573 18.895 14.941 3.954 96,5% 79,1%

Romanent de tresoreria 2.450

TOTAL 22.023

Quadre 11
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5.1 Taxes i d'altres ingressos

El capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", constitueix una font de finançament rellevant
de la Universitat, perquè els drets liquidats, que pugen a 4.243 milions de pessetes,
representen el 22,5% dels drets reconeguts en el pressupost d'ingressos.

Destaca l'article 34, "Tributs parafiscals", que s'emporta el 56,4% dels drets liquidats en
el capítol i un 62,7% de la recaptació total del mateix capítol. En aquest article s'inclouen
tant els preus acadèmics, com la compensació per beques. Així, dels 2.393 milions de
pessetes de drets reconeguts i cobrats en 1995, en corresponen 1.910 milions de pessetes
a preus acadèmics i els 483 milions de pessetes restants, a compensació de beques.

En el quadre número 12 figura el detall dels drets reconeguts en cada un dels articles que
integren el capítol III d'ingressos (en milions de pessetes):

Article 1994 1995 Var. 95/94

30. Venda de béns 73 79 8,2%

31. Prestació de serveis 1.702 1.726 1,4%

34. Tributs parafiscals 2.339 2.393 2,3%

39. D'altres ingressos 38 45 18,4%

TOTAL 4.152 4.243 2,2%

Quadre 12

Els conceptes que recullen aquests articles són els següents:
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- En l'article 30, "Venda de béns", es registren bàsicament les vendes de
publicacions de la Universitat.

- En l'article 31, "Prestació de serveis", es registren els ingressos provinents de
contractes d'investigació.

- En l'article 34, "Tributs parafiscals", es registren els preus acadèmics que cobra la
Universitat pels serveis que ofereix.

La Universitat ve registrant, com a ingrés, la totalitat dels preus acadèmics
cobrats durant l'exercici pressupostari; raó per la qual el pendent de cobrament al
tancament de l'exercici pressupostari és zero.

També es registren en aquest article els preus acadèmics percebuts del Ministeri
d'Educació i Ciència i de la Generalitat Valenciana per compensació d'alumnes
becaris que cursen estudis a la Universitat.

- L'article 39, "D'altres ingressos", correspon als ingressos rebuts per
reintegraments d'havers del personal, anuncis, telèfon, parvulari i Escola d'Estiu.

Dins d'aquest capítol d'ingressos, el detall dels drets reconeguts i la seua evolució
interanual són els que mostrem tot seguit, en milions de pessetes:

Drets reconeguts 1993 1994 1995 % 95 s/total

Prestació de serveis 1.523 1.702 1.726 40,7%

Tributs parafiscals. Preus acadèmics 1.541 1.783 1.910 45,0%

Tributs parafiscals. Compensació per beques 305 556 483 11,4%

D'altres ingressos propis 91 111 124 2,9%

TOTAL 3.460 4.152 4.243 100,0%

Quadre 13

a) Prestació de serveis

Tal com podem observar en el quadre anterior, el concepte de "Prestació de serveis" és
una partida de les més importants d'aquest capítol d'ingressos, ja que s'emporta el 40,7%
dels drets reconeguts del capítol i el 9,1% del total dels drets reconeguts del pressupost
d'ingressos de 1995. A aquesta partida s'imputen ingressos procedents de contractes
d'investigació, que són analitzats amb més detall en l'apartat 6 d'aquest informe.

b) Preus acadèmics

Els preus públics per prestació de serveis acadèmics són una de les fonts d'ingressos més
importants de la Universitat. Durant 1995, l'import dels drets reconeguts per aquest
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concepte és de 1.910 milions de pessetes, que suposen un increment del 7,1% respecte a
l'exercici anterior. Aquest augment, l'ha originat l'augment del nombre d'alumnes
matriculats a la Universitat i l'augment del cost del curs, assignatura o crèdit.

Els preus acadèmics, en el cas d'estudis conduents a títols oficials, els fixa la Generalitat
Valenciana dins dels límits que estableix el Consell d'Universitats. Així, el decret
154/1993, de 31 d'agost, i el decret 198/1993, de 13 d'octubre, del Consell de la
Generalitat Valenciana, regulen els del curs acadèmic 1993/1994. El decret 159/1994, de
29 de juliol, del Govern Valencià, regula els del curs acadèmic 1994/1995. I els del curs
acadèmic 1995/1996 vénen regulats en el decret 260/1995, de 29 d'agost.

L'evolució del nombre d'alumnes matriculats a la Universitat ha sigut la següent:

Alumnes Variació

Curs 90/91 22.963 -

Curs 91/92 23.587 +2,7%

Curs 92/93 26.117 +10,7%

Curs 93/94 26.512 +1,5%

Curs 94/95

Curs 95/96

29.220

31.051

+10,2%

+6,3%

Quadre 14

c) Compensació per beques

En aquesta partida s'han inclòs les compensacions rebudes del Ministeri d'Educació i
Ciència pels preus de matrícula no cobrats als alumnes becaris. Els drets reconeguts en
aquesta partida es xifren en 483 milions de pessetes i representen l'11,4% del total de
drets del capítol.

En la Universitat comptabilitzen de forma adequada els drets en el moment en què es
reben els fons del Ministeri. Així, els drets reconeguts per aquest concepte durant 1995
corresponen a preus públics per serveis acadèmics de becaris cobrats en l'exercici, però
corresponents als següents cursos acadèmics:

Compensació beques
Import

(milions ptes.)

Liquidació curs 93/94

Curs 94/95

223

260

Total cobraments 483

Quadre 15
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d) D'altres ingressos propis

El detall dels drets reconeguts com a "D'altres ingressos propis" i la seua evolució
interanual, és el següent, expressat en milions de pessetes:

1992 1993 1994 1995

Venda de béns 58 60 73 79

D'altres 27 31 38 45

TOTAL 85 91 111 124

Quadre 16

Les matrícules es formalitzen en el primer trimestre del curs acadèmic -és a dir, l'últim
trimestre de l'exercici pressupostari-, i la major part dels cobraments per matrícules
ordinàries en aquest mateix període s'efectuen per mitjà de comptes bancaris restringits.

La Universitat segueix el criteri de reconéixer els preus acadèmics, com a ingressos, quan
l'alumne els paga; és a dir, es reconeixen i imputen els drets en l'exercici pressupostari en
què es fan efectius.

La Universitat comptabilitza correctament en el pressupost els drets liquidats en l'exercici
en concepte de preus públics; excloent-ne tots aquells que tinguen venciment en l'exercici
següent perquè se n'haja sol.licitat un ajornament.

En la comptabilitat patrimonial, la Universitat registra en el compte 7206, "Taxes
acadèmiques", al començament de l'exercici, la periodificació corresponent a l'exercici
anterior, mitjançant un abonament d'aqueixa periodificació. A continuació, i conforme
van ingressant-los, s'abonen tots els cobraments per aquest concepte. Al final de l'exercici
es carrega en aquest compte la part dels ingressos no meritats, conformement al càlcul
efectuat de periodificació dels preus acadèmics del curs 1995/1996, amb abonament a
"Cobraments anticipats" (aquests seran ingressats en partida doble en l'exercici següent).
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5.2 Transferències corrents

5.2.1 Execució i evolució interanual

Els drets reconeguts en el capítol IV, "Transferències corrents", es xifren en 8.884
milions de pessetes, que equivalen al 47,0% dels drets reconeguts durant l'exercici de
1995. El grau d'execució n'ha sigut del 102,1%.

La recaptació líquida del capítol és de 7.367 milions de pessetes; cosa que denota un
grau de compliment del 82,9%.

El pendent de cobrament del capítol IV és de 1.517 milions de pessetes, motivat
totalment pel concepte corresponent a les comunitats autònomes. Aquest pendent de
cobrament és un 38,4% del total pendent en el pressupost d'ingressos.

L'article més significatiu del capítol és el 44, "D'entitats territorials", amb 8.809 milions
de pessetes de drets reconeguts, i absorbeix el 99,1% dels drets liquidats en el capítol.

L'evolució dels drets reconeguts per transferències corrents en els exercicis de 1993 a
1995, la detallem en el quadre número 17, en milions de pessetes.

1993 1994 1995
Variació

94/95

De coms. autònomes 6.512 99,1% 7.841 99,2% 8.809 99,1% +12,3%

De l'Admó. central 44 0,7% 54 0,7% 70 0,8% +29,6%

D'altres 12 0,2% 11 0,1% 5 0,1% -54,5%

TOTALS 6.568 100% 7.906 100% 8.884 100% +12,4%

Quadre 17

Com podem observar, les transferències més impotants provenen en els tres exercicis de
la Generalitat Valenciana, superant en tots els casos el 99% dels drets imputables a
aquest capítol.

Les transferències de la comunitat autònoma han sofrit un increment en aquest últim
exercici pressupostari i han passat de 7.841 milions de pessetes en 1994 a 8.809 milions
de pessetes en 1995, un augment del 12,3%. L'augment més important va ser el de
l'exercici de 1993 a 1994: de 6.512 milions de pessetes a 7.841 milions de pessetes, un
20,4%; a causa fonamentalment de la posada en pràctica del model de finançament de les
universitats iniciat en 1994.

L'increment del 29,6% de transferències de l'Administració central és percentualment
significatiu; malgrat que, en imports absoluts, la xifra resulte irrellevant respecte al total
de drets reconeguts en el capítol IV, ja que només en representa el 0,8% del total.
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Igual ocorre amb les transferències "D'altres", que disminueixen un 54,4%; però que
també es tracta d'una xifra insignificant. L'alt percentatge de disminució es deu al fet que,
en l'exercici de 1994, s'hi incloïen transferències d'empreses privades i d'organismes
autònoms; mentre que en l'exercici de 1995 no existeixen drets reconeguts de
transferències d'empreses privades, sinó només d'organismes autònoms. Constitueixen el
0,1% dels drets reconeguts del capítol IV.

5.2.2 Subvenció global de la Generalitat Valenciana

La subvenció anual inicialment fixada per a l'exercici de 1995 en la llei 13/1994, de 31 de
desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1995, ascendia
a 7.516 milions de pessetes. D'acord amb el "Programa plurianual per al finançament del
sistema públic universitari valencià", aprovat en 1994 per totes les universitats públiques
de la Comunitat Valenciana i el Consell de la Generalitat Valenciana, la subvenció
definitiva es fixa en 8.570 milions de pessetes.

En el quadre número 18 es presenta un resum comparatiu del calendari real de
cobraments de la subvenció global de la Generalitat Valenciana dels exercicis de 1993,
1994 i 1995, agrupats per trimestres i expressats en milions de pessetes.

1993 1994 1995

Subvenció global Import
% s/total
subvenció Import

% s/total
subvenció Import

% s/total
subvenció

Exercici corrent:

- 1r. trimestre

- 2n. trimestre

- 3r trimestre

- 4t trimestre

-

2.011

2.939

1.005

-

30,9%

45,2%

15,4%

503

1.508

2.892

2.635

6,7%

20,0%

38,4%

34,9%

1.253

1.234

1.949

2.706

14,6%

14,4%

22,7%

31,6%

Total exercici corrent 5.955 91,5% 7.538 100,0% 7.142 83,3%

Exercici següent:

- 1r trimestre 551 8,5% - - 1.428 16,7%

Total exercici següent 551 8,5% - - 1.428 16,7%

TOTAL 6.506 100,0% 7.538 100,0% 8.570 100,0%

Quadre 18



Universitat Politècnica de València. Exercici de 1995

- 111 -

5.3 Ingressos patrimonials

Els drets reconeguts en aquest capítol han sigut de 201 milions de pessetes; el grau
d'execució, del 153,4% i el de compliment, del 59,2%

L'article més important és el 50, "Interessos", amb uns drets reconeguts de 164 milions
de pessetes. D'altra banda, els drets reconeguts en concepte de "D'altres rendes" han
sigut de 37 milions de pessetes, i corresponen als cànons dels distints serveis instal.lats en
la Universitat.

La recaptació líquida del capítol és de 119 milions de pessetes i el concepte 502
n'absorbeix el 84,0%.

5.4 Transferències de capital

En aquest capítol pressupostari es registren les subvencions rebudes per a despeses en
béns d'inversió i convenis d'investigació.

En l'exercici de 1995 s'han reconegut drets per un import de 3.299 milions de pessetes
per transferències de capital; el grau d'execució n'ha sigut del 73,2%.

Les transferències efectuades per la Generalitat Valenciana constitueixen el finançament
més important de les operacions de capital de la Universitat. El grau de compliment
registrat en aquest capítol ha sigut del 41,5%.

El detall dels drets reconeguts d'aquest capítol en els últims tres exercicis és el següent,
expressat en milions de pessetes:

1993 1994 1995 Variació 94/95

De la Generalitat Valenciana

De l'Administració central

D'altres

1.819

290

74

1.597

371

442

2.632

517

150

64,8%

39,4%

-66,1%

TOTAL 2.183 2.410 3.299 36,9%

Quadre 19

El concepte 743, "Transferències de capital de comunitats autònomes", presenta uns
drets reconeguts de 2.632 milions de pessetes; d'aquests, 1.928 milions de pessetes tenen
la base en l'"Acord de data 30 de març de 1995 entre la Generalitat Valenciana i la
Universitat Politècnica de València per al desenvolupament del Pla d'Invesions en el
període 1995-2001".

Atesa la rellevància de l'acord citat, a continuació en detallem els aspectes més
significatius:
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a) La Generalitat Valenciana es compromet a autoritzar i finançar les inversions
objecte de l'acord que siguen executades i justificades degudament. En aquest
sentit, no es considera en l'acord el moment en què la Generalitat Valenciana
resulta obligada a finançar les inversions corresponents, conforme la Universitat
vaja justificant-les. Només s'hi fa referència al règim d'autorització de les
operacions de crèdit que es concerten.

b) Les inversions que s'hagen de realitzar en cada exercici només seran finançades
per la Generalitat Valenciana fins al límit fixat per a cada any en el Pla. En el cas
que l'anualitat només fos executada parcialment, el límit anual de l'exercici
següent s'incrementarà en el 50% de la part no executada i el 50% restant es
traslladarà al posterior; de manera que s'establiran nous límits per als dits
exercicis. (L'anualitat establida per a 1995 s'eleva a 3.020 milions de pessetes.)

c) L'Institut Valencià de Finances gestionarà una línia de crèdit que permeta atendre
els desfasaments temporals entre el ritme d'execució previst en el Pla d'Inversions
i les disponibilitats anuals derivades del corresponent "escenari pressupostari".
Així mateix, la Generalitat Valenciana es compromet al pagament del principal i
dels interessos de les disposicions de crèdit, degudament autoritzades, que es
produesquen -si és el cas-, a l'objecte d'avançar l'execució del Programa
d'Inversions.

En el quadre número 20 es detalla la composició de l'anualitat corresponent a 1995.

Ampliació Campus Vera

Grans reformes

Reposició i manteniment

Alcoi, Orihuela i Gandia

Equipament docent i administració

Projectes i assistència tècnica

600

750

350

700

320

300

TOTAL 3.020

Quadre 20

En relació a això d'abans, la Universitat ha reconegut drets per transferències de capital
pel valor de les inversions executades en l'exercici, 1.928 milions de pessetes (l'import
justificat a la Conselleria és de 1.927 milions de pessetes, ja que en la relació de factures
66 hi havia un error d'1 milió de pessetes). Tanmateix, la Generalitat Valenciana només
havia reconegut 317 milions de pessetes com a obligacions per transferències de capital a
31 de desembre de 1995, referides al Pla Plurianual d'Inversions d'aquesta Universitat; tal
i com ha confirmat la Conselleria d'Educació i Ciència.
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Com que la Universitat havia justificat, davant de la Generalitat Valenciana, 1.927
milions de pessetes com a inversions executades en 1995 relatives al Pla Plurianual, la
Generalitat Valenciana hauria d'haver dictat els corresponents actes de reconeixement de
les obligacions que estiguessen degudament justificades.

Quant a la comptabilització dels fets derivats del Pla Plurianual d'Inversions, cal
assenyalar que, si bé és cert que no existeix cap regulació comptable pròpia de la
Generalitat Valenciana, la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques de
l'Estat Espanyol estableix els criteris següents:

- El beneficiari de les transferències de capital (en aquest cas, la Universitat), les ha
de reconéixer en el moment de produir-se'n el cobrament. Això no obstant,
l'entitat beneficiària pot reconéixer el dret amb anterioritat, si coneix de forma
certa que l'ens concedidor ha dictat l'acte de reconeixement de la seua obligació
correlativa.

- A la fi de l'exercici, l'entitat concedidora ha de reconéixer l'obligació, si té
constatació que l'ens beneficiari ha complit els requisits establits en la concessió
de la subvenció per a l'exigència del cobrament.

Això no obstant, i a fi de recollir en el resultat pressupostari l'efecte d'aquestes
desviacions en la recepció de les transferències, es crea el concepte de "desviació de
finançament" -que ja recull el nou Pla General de Comptabilitat Pública-, per corregir el
resultat pressupostari. Així, el resultat ajustat segons aquest nou model, no varia respecte
del resultat presentat per la Universitat, en relació a aquesta operació.

Quant a les subvencions FEDER de la Comunitat Valenciana, hem de dir que a la fi de
l'exercici només s'han reconegut i recaptat 10 milions de pessetes, corresponents a la
xarxa telemàtica.

Programa operatiu 1994-1999 (FEDER) (previsions)

Edificis instituts (I1, I2) de la Ciutat Politècnica de

la Innovació, la Urbanització i Comunicacions

Xarxa telemàtica

150

10

TOTAL 160

Quadre 21
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5.5 Passius financers

Els drets reconeguts en el capítol IX de l'estat d'ingressos, "Passius financers", pugen a
2.268 milions de pessetes i reflecteixen les disposicions realitzades en el compte de crèdit
obert en el Banco Español de Crédito, S.A., a l'objecte de finançar inversions previstes
en l'acord relatiu al Pla Plurianual d'Inversions; així com les disposicions realitzades en
els comptes de crèdit oberts amb Bancaixa i Banc de València, a l'objecte de finançar les
adquisisicions de terrenys.

En relació al compte de crèdit obert en Banesto, a la data d'elaboració d'aquestes
conclusions la situació de les inversions realitzades i les autoritzacions de disposició de
fons, així com dels pagaments efectuats per la Generalitat Valenciana, és la següent, en
milions de pessetes:

Anualitat Inversió
Autorització de disposició

pòlisses de crèdit
Total

autoritzs.
Justifs. pents.
de conformar

Cobraments de la
G.Vciana.

1995 1995 1995 1996 1995 1996

3.020 1.927 721 1.206 1.927 0 0 725

Quadre 22

La Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació, de la Generalitat
Valenciana, ha autoritzat disposicions de crèdit a 31 de desembre de 1995 per un total de
721 milions de pessetes. En 1996 ha autoritzat disposicions per valor de 1.206 milions de
pessetes.

L'única pòlissa de crèdit formalitzada per la Universitat en 1995 ha sigut concertada amb
l'autorització prèvia de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en
l'article 54.3.f de la Llei de Reforma Universitària.

La pòlissa de crèdit, amb un límit de 775 milions de pessetes, venç el 15 de setembre de
1999. El tipus d'interés està fixat en el MIBOR a tres mesos, més un diferencial de 0,10
punts, i no es meriten comissions.

La Universitat ha comptabilitzat com a disposicions de crèdit en el capítol IX, "Passius
financers", els interessos corresponents a aqueixos passsius, que pugen a 4 milions de
pessetes; quan, això, ho haurien d'haver registrat en el capítol III, "Interessos".

En l'exercici de 1996, la Generalitat Valenciana ha reintegrat el capital disposat, més els
interessos acumulats redituats i no vençuts; aquests últims ascendeixen, a 31 de
desembre de 1995, a 4 milions de pessetes. Aquests interessos han sigut comptabilitzats
com a drets reconeguts en el concepte 443, "Transferències corrents de comunitats
autònomes".
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Finalment, assenyalarem que la Universitat ha efectuat disposicions en els comptes de
crèdit destinades a l'adquisició de terrenys, per un import de 1.543 milions de pessetes.
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6. CONVENIS I CONTRACTES D'INVESTIGACIÓ

6.1 Introducció i normativa aplicable

El Centre de Transferència de Tecnologia (d'ara endavant, CTT) és l'òrgan encarregat de
gestionar els convenis i contractes d'investigació amb empreses privades i públiques, així
com amb entitats i organismes de l'Administració pública. El CTT centralitza les
relacions de les empreses privades, entitats i organismes públics amb la Universitat,
actuant d'intermediari per a la realització de projectes conjunts. Aquest Centre té
establides una sèrie de normes de procediment aprovades per la Junta de Govern el 9
d'abril de 1992, que cal aplicar a les relacions contractuals relatives als contractes
d'investigació i serveis.

Segons la informació facilitada pel CTT, aquest Centre ha formalitzat en l'exercici de
1995, 493 contractes d'investigació, per un import total de contracte de 2.824 milions de
pessetes.

L'article 11 de la llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària,
estableix que "els departaments i els instituts universitaris, i el seu professorat per mitjà
d'aquells, podran contractar amb entitats públiques i privades, o amb persones físiques,
la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com el
desenvolupament de cursos d'especialització. Els estatuts de les universitats establiran
el procediment per a l'autorització dels dits contractes i els criteris per a l'afectació
dels béns i ingressos obtinguts".

Segons l'article 45.1 de la citada llei orgànica, la dedicació del professorat universitari
serà sempre compatible amb la realització de projectes científics, tècnics o artístics a què
al·ludeix l'article 11 de la mateixa llei, d'acord amb les normes bàsiques que s'hi
establisquen de forma reglamentària.

El reial decret 1.930/1984, de 10 d'octubre, que va ser modificat pel reial decret
1.450/1989, de 24 de novembre, desenvolupa l'article 45.1 de la llei orgànica 11/1983, de
25 d'agost, de Reforma Universitària.

La quantitat màxima que s'ha de percebre a càrrec dels contractes a què es refereix la
normativa anteriorment citada serà, per a l'any 1995, de 16.148.853 pessetes,
corresponents a la retribució d'un catedràtic d'universitat que ocupe el càrrec de rector,
amb catorze triennis reconeguts i amb cinc avaluacions positives per mèrits docents i cinc
per activitat investigadora, incrementada en el 50%.

Els convenis i contractes d'investigació i serveis estan regulats en els articles 202 a 220
dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel decret 145/1985, de 20 de setembre, del
Consell de la Generalitat Valenciana.
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La Junta de Govern de 9 d'abril de 1992, a proposta del Consell d'Investigació, va
aprovar una normativa sobre la gestió administrativa de contractes i prestacions de
serveis.

6.2 Revisió d'expedients seleccionats

Hem seleccionat, amb la finalitat d'examinar-los, els expedients 60950359, 60950316,
60950299, 60950280, 60950258, 60950207, 60950182, 60950170, 60950164,
60950153, 60950145, 60950142, 60950103, 60950094 i 60950034; a partir de la seua
anàlisi resulta el següent:

1.- Quant a l'òrgan competent per a la firma del contracte

Un total de tretze contractes apareixen signats pel rector o per la persona en qui de
manera expressa, per a cada cas i per escrit, haja delegat aquell, en compliment del que
es disposa en els articles 202.1, 203 i 204 dels Estatuts de la Universitat.

Els altres dos contractes no apareixen signats per cap òrgan competent, ja que en un cas
no apareix en l'expedient la delegació expressa del rector en la persona que signa el
contracte (60950359) i en l'altre cas no existeix contracte formalitzat per escrit,
(60950142).

2.- Quant al procediment

L'article 213 dels Estatuts exigeix que "la determinació concreta dels percentatges
establits en el número anterior, haurà de figurar expressament en la proposta del
departament per a l'obtenció de l'autorització del rector".

No consta en els expedients examinats que hom complisca aquest tràmit de proposta.

3.- Quant a la formalització del contracte

En les liquidacions parcials que hi ha en els expedients examinats, s'observa que la
remuneració del personal que participa en l'execució dels corresponents contractes no
respon a uns criteris prèviament establits, atenent al grau de responsabilitat i de
participació assumits en l'execució del contracte (art. 212.2.b dels Estatuts). Per contra,
la dita remuneració respon solament a la proposta efectuada per a cada cas concret pel
responsable del projecte.

4.- Quant a l'observància de la normativa reguladora de les incompatibilitats

Els límits quantitatius assenyalats pel reial decret 1.930/1984, en la seua nova redacció
segons el reial decret 1.450/1989, es controlen en el departament de personal.

A partir de la informació subministrada per aqueix departament, es desprén que hom ha
observat els dits límits.
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5.- Quant a la liquidació del contracte

L'article 212 dels Estatuts assenyala la forma de distribució dels ingressos deguts als
contractes d'investigació.

Per acord de la Junta de Govern de data 19 d'abril de 1989, es va establir que correspon
a la Universitat el 10% de la quantitat total percebuda per raó del contracte (s'inclou dins
d'aquest percentatge tant la compensació dels costs, com la participació assenyalada en
l'article 212.2.c).

6.- Quant a la revisió financera

Tal i com ja s'ha comentat, la Universitat imputa al capítol III d'ingressos aquells que, per
la naturalesa del contracte, són considerats com a prestació de serveis; i imputa al capítol
VII d'ingressos aquells que, tot i procedir de la firma d'un conveni, són realment
ingressos en concepte de transferències de capital.

Els ingressos obtinguts de convenis i contractes d'investigació i de cursos
d'especialització, signats a l'empara del que es disposa en l'article 11 de la L.R.U., són
comptabilitzats en l'article 31, "Prestació de serveis", del capítol III d'ingressos, "Taxes i
d'altres ingressos". A 31 de desembre de 1995, els drets reconeguts per aquest concepte
ascendien a 1.726 milions de pessetes; xifra que representa el 9,1% del total de drets
reconeguts en pressupost corrent.

Dels quinze convenis seleccionats, n'hem revisat la comptabilització d'un, amb un total de
drets reconeguts de 9 milions de pessetes i un total d'obligacions reconegudes i pagades
de 4 milions de pessetes. A partir de l'anàlisi realitzada, es conclou que la
comptabilització ha sigut adequada; amb l'excepció que en els documents
d'indemnitzacions que hi apareixen no consta la conformitat del gerent.
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7. PRESSUPOSTS TANCATS

Els saldos de drets i obligacions pendents de la Universitat a 31 de desembre de 1994,
així com els cobraments i pagaments i les variacions produïdes o els ajusts efectuats
durant 1995, i els saldos pendents a 31 de desembre de 1995, es detallen en el quadre
número 23 en milions de pessetes.

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Segons comptes Situació en 1995
de 1994 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent

1.493 (43) 1.450 1.274 176

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

Segons comptes Situació en 1995
de 1994 Ajusts Definitiu Pagat Pendent

883 (8) 875 875 0

Quadre 23

El volum més rellevant dels drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 1994,
correspon a transferències de la Generalitat Valenciana i a factures emeses per la
Universitat per contractes d'investigació pendents de cobrament.

L'ajust de 43 milions de pessetes correspon principalment a l'anul.lació de factures
emeses per contractes d'investigació.

De les obligacions reconegudes pendents de pagament a 31 de desembre de 1994
(segons els pressuposts liquidats de 1994), durant 1995 només s'han annul.lat 8 milions
de pessetes, regularitzant d'aquesta forma els imports consignats inicialment en la fase de
disposició de despeses que no han sigut executades.
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8. TRESORERIA

8.1 Organització i control de la tresoreria

La Universitat utilitza distints tipus de comptes bancaris per a arreplegar els seus
recursos líquids:

a) Comptes centralitzats d'ús general, que són els que s'integren en la informació
dels comptes anuals, resumits en el quadre número 25. Registren tots els
moviments de tresoreria, pressupostaris i extrapressupostaris.

b) Comptes restringits: usats per al cobrament de taxes, venda de publicacions i
d'altres ingressos. Quinzenalment, el banc transfereix l'import d'aquests comptes
als comptes operatius; així, la Universitat comptabilitza de forma periòdica els
imports transferits i els integra en els comptes centralitzats.

c) Un compte restringit centralitzat per al pagament d'havers, en el qual
mensualment s'ingressen els imports de les nòmines per a transferir-los als
beneficiaris.

Els quadres 24 i 25 següents mostren respectivament, en milions de pessetes, el resum
dels moviments de tresoreria, els cobraments i pagaments, tant per operacions
pressupostàries com extrapressupostàries, durant l'any 1995 (els exercicis tancats
inclusivament), i els saldos finals d'existències de tresoreria en comptes bancaris.

Resum moviments de tresoreria

Saldo a 01-01-95:

- pressupostari 1.930

- extrapressupostari 371

Cobraments:

- pressupostari 16.215

- extrapressupostari 2.819

Pagaments:

- pressupostari 16.601

- extrapressupostari 3.005

Saldo a 31-12-95

- pressupostari 1.544

- extrapressupostari 185

TOTAL 1.729

Quadre 24
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Situació dels fons

Banc d'Espanya 9

Banca privada 1.720

TOTAL 1.729

Quadre 25

El saldo inicial de la tresoreria és de 2.301 milion de pessetes; l'import de la caixa
pressupostària és de 1.930 milions de pessetes i el de l'extrapressupostària, de 371
milions de pessetes.

Els imports mensuals mantinguts en tresoreia per la Universitat han sigut elevats durant
tot l'exercici pressupostari. Només en dos mesos de 1995 el saldo de tresoreria ha sigut
inferior als 1.000 milions de pessetes.

No hi ha hagut saldos negatius en el comptes operatius en els tancaments dels dotze
mesos verificats.

El saldo de tresoreria al final del mes supera, sempre en gran manera, l'import
corresponent a les obligacions liquidades en exercici corrent i pendents de pagament en
els tancaments mensuals; tret del mes de desembre, en el qual les obligacions pendents de
pagament superen el saldo en tresoreria en 218 milions de pessetes.

8.2 Arqueigs i conciliacions

La Universitat elabora amb periodicitat mensual dos tipus d'estats, en els quals es
detallen els moviments de tresoreria i la composició del saldo de tresoreria.

- Estat-resum d'operacions d'ingressos i pagaments.

- Estat demostratiu de les existències en caixa i bancs.

Amb periodicitat mensual si més no, la Universitat efectua conciliacions bancàries.

En la certificació del compte de divises de Bancaixa, figura el saldo en ECU's i no s'hi
deixa constatació del tipus de canvi aplicable en aqueixa data. Segons l'import
comptabilitzat per la Universitat, el tipus de canvi que han aplicat és de 160 pessetes
l'ECU. En la certificació de la CAM del compte de divises, el tipus de canvi aplicat és de
155,561 pessetes l'ECU. De manera que es comprova una notable diferència entre el
tipus de canvi aplicat a 31 de desembre de 1995 per una entitat bancària o l'altra.

Els tipus d'interés aplicats en els distints comptes oscilen entre un 10% (Bancaixa) i el
que aplica la CAM en els seus comptes, el 0,1%.
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D'altra banda, els interessos deguts sumen 9.148 pessetes i corresponen a dos comptes
de Bancaixa el saldo dels quals és zero a la data de tancament de l'exercici.
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9. OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES

La comptabilitat i liquidació dels ingressos i les despeses públics, genera una sèrie
d'operacions que formen part de la gestió dels recursos públics, però que no afecten
directament els ingressos prevists ni els crèdits autoritzats inclosos en el pressupost, i que
es comptabilitzen en un subsistema de registrre específic denominat d'"operacions
extrapressupostàries".

En general, aquest subsistema comprén situacions transitòries; malgrat que, en alguns
casos, inclou també partides pendents d'imputació al pressupost per criteris de
periodificació comptable o per falta d'aclariment.

Les transaccions extrapressupostàries es produeixen normalment en connexió amb
alguna operació pressupostària; els fons relacionats amb aqueixes transaccions es
gestionenn juntament amb els fons pressupostaris, sense separació física, com una
extensió lògica del principi d'unitat de caixa.

La composició dels saldos dels comptes extrapressupostaris a 31 de desembre de 1995,
és la següent, en milions de pessetes:

Deutors 31/12/95

Hisenda pública deutora per IVA 45

Deudors IVA repercutit

Acomptes llicència d'obres

72

1

Total 118

Creditors 31/12/95

Renda persones físiques 228

Seguretat Social 27

Creditors IVA suportat 28

Divises 21

Total 304

Quadre 26

a) Deutors

Els saldos deutors, 118 milions de pessetes, corresponen bàsicament a l'IVA repercutit
per factures corresponents a contractes d'investigació pendents de cobrament, amb un
total de 72 milions de pessetes.
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Durant l'exercici de 1995, s'han declarat 189 milions de pessetes de quotes d'IVA
meritades (IVA repercutit) i 137 milions de pessetes de quotes suportades en operacions
interiors.

Els imports trimestrals i mensuals han sigut objecte d'ingrés i sumen un total de 81
milions de pessetes.

La declaració corresponent al quart trimestre de 1995 ofereix un resultat negatiu de 45
milions de pessetes, que podrà ser compensat en períodes posteriors, ja que el dit import
supera la quota que s'ha de deduir de la quota meritada en el període. L'import citat
apareix, en deutors extrapressupostaris, en l'epígraf "Hisenda pública deutora per IVA"
(compte 474 de la comptabilitat per partida doble).

D'altres saldos extrapressupostaris pendents a 31 de desembre de 1995 relacionats amb
l'IVA, són els que detallem tot seguit, en milions de pessetes:

Núm.
compte

Epígraf
extrapressupostari

Saldo
D/(A)

518

568

Creditors IVA suportat

Deutors IVA repercutit

(28)

72

Quadre 27

L'epígraf "Creditors IVA suportat" recull l'IVA corresponent a les factures pendents de
pagament; mentre que "Deutors IVA repercutit" detalla l'IVA que pertany a les facutres
pendents de cobrament a 31 de desembre de 1995.

No destaca res significatiu sobre la presentació, confecció i formalització de les
declaracions presentades.

b) Creditors

Els saldos creditors, per 304 milions de pessetes, representen cobraments o retencions
efectuats per la Universitat que estan pendents de ser pagats a tercers o imputats
definitivament al pressupost d'ingressos.

La partida més important, amb 228 milions de pessetes, correspon a les retencions per
l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'últim trimestre de l'exercici de 1995,
ingressades en el Tresor públic en el mes de gener de 1996.

L'epígraf de Seguretat Social correspon a la retenció de la quota obrera del mes de
desembre pagada en els mesos de gener i febrer de 1996.
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Al tancament de l'exercici apareixen dos comptes en els quals la Seguretat Social figura
com a creditora (en milions de pessetes):

Núm. compte Concepte Saldo

4002121

477

Quota patronal

Quota obrera

163

27

TOTAL 190

Quadre 28

Els TC-1 confeccionats corresponents al mes de novembre i desembre de 1995, pagats
en gener i febrer de 1996, pugen a 184 milions de pessetes; de manera que hi ha un error
en l'estimació de les quotes de la Seguretat Social de 6 milions de pessetes.

La Universitat disposa d'un ajornament en el pagament de Seguretat Social de dos
mesos. Els TC-1 corresponents al mes de desembre han sigut abonats en data 29 de
febrer de 1996; dels TC-1 del mes de novembre, se n'ha pagat una part en desembre de
1995 i una altra part en gener de 1996; però tots estan abonats dins del termini
reglamentari.

No s'han pogut contrastar els saldos pendents de pagament a 31 de desesmbre de 1995,
amb les dades de la circular, ja que a la data de realització d'aquestes conclusions no s'ha
rebut contestació per part de la Tresoreria de la Seguretat Social.

En el compte de divises es comptabilitzen de forma transitòria ingressos i pagaments
extrapressupostaris en divises, per a convenis d'investigació compartits amb altres
universitats europees i per a congressos a l'estranger.

Els ingresos provenen de la Comunitat Europea en ECU's o dòlars. la Universitat apareix
com a mera gestora dels fons, ja que aquests han de ser tramesos a altres universitats
estrangeres en ECU's o dòlars, com a pagament de la part que li correspon del conveni
d'investigació o del congrés. Es tracta així d'un compte-pont en divises, amb el qual es
tracta d'evitar pèrdues per la cotització de la moneda i costs financers de canvi de
moneda. S'efectuen eixides de tresoreria a càrrec d'aquest compte a proposta del CTT.

Així, amb un saldo de 21 milions de pessetes, l'epígraf "Divises" registra pagaments no
pressupostaris que s'han d'efectuar en divises, per a convenis compartits amb altres
universitats o per a congressos a l'estranger.
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10. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS

Els quadres 29 i 30 mostren respectivament el balanç de situació i el compte de resultats
a 31 de desembre de 1995, de la Universitat.

Llevat dels comptes d'immobilitzat i de patrimoni, la resta de la informació presentada en
els balanços de situació s'obté per mitjà del programa informàtic de comptabilitat, a partir
dels assentaments comptables i d'acord amb els principis de la comptabilitat patrimonial.

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 1995
(en milions de pessetes)

ACTIU PASSIU

Immobilitzat: 23.058 Patrimoni i reserves: 10.432

- Immobilitzat material propi 27.331 - Patrimoni 10.432

- (Menys: amortització acumulada) -6.167 Subvencions de capital: 14.056

- Immobilitzacions pròpies en curs 1.888 - Subvencions de capitral rebudes 14.056

- Accions i particips. fora s. públic 6 Deutes a llarg i mitjà termini: 2.321

Existències: 96 - Préstecs a mitjà i llarg termini 2.321

- Productes terminats 96 Deutes a curt termini: 2.230

Deutors: 4.570 - Creditors per obligacions reconegudes 1.947

- Deutors per drets reconeguts 4.130 - Entitats públiques 255

- D'altres deutors no pressupostaris 635 - D'altres creditors no pressupostaris 28

- Entitats públiques 45 Partides pendents d'aplicació: 21

- (Menys: provisions) -240 - Ingressos pendents d'aplicació 21

Comptes financers: 1.729 Resultats: 557

- Bancs i institucions de crèdit 1.729 - Ajusts per periodificació 557

Resultats: 164

- Resultats de l'exercici (pèrdues) 164

TOTAL ACTIU 29.617 TOTAL PASSIU 29.617

Comptes d'ordre: Comptes d'ordre:

- Avals i garanties 202 - Avals i garanties 202

Quadre 29
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COMPTES DE RESULTATS DE L'EXERCICI DE 1995
(en milions de pessetes)

RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI

Deure Haver

Existències, saldos inicials 77 Existències, saldos finals 96
Despeses de personal 10.305 Vendes 1.805
Despeses financeres 104 Renda propietat i de l'empresa 201
Tributs 24 Tributs lligats a producció i importació 2.655
Treballs, subministr. i serv. exteriors 2.368 Transferències corrents 8.868
Transferències corrents 129 D'altres ingressos 375
Dotació per a amortització i provisions 1.304

Saldo deutor 311

TOTAL 14.311 TOTAL 14.311

RESULTATS EXTRAORDINARIS

Deure Haver

Pèrdues extraordinàries sofrides per béns inclosos en
l'immobilitzat
Provisions d'altres exercicis

3
58

Ingressos d'altres exercicis 245

Saldo creditor 184

TOTAL 245 TOTAL 245

RESULTATS DE LA CARTERA DE VALORS

Deure Haver

Pels de caràcter negatiu en ops. d'alienació 2
Saldo deutor 2

TOTAL 2 TOTAL 2

MODIFICACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS D'EXERCICIS ANTERIORS

Deure Haver

Pels drets anul.lats 43 Per les obligacions anul.lades 8

Saldo deutor 35

TOTAL 43 TOTAL 43

RESULTATS DE L'EXERCICI

Deure Haver

Resultats corrents de l'exercici
Resultats Cartera de Valors

311
2

Resultats extraordinaris 184

Modifics. drets i obligs. exers. anteriors 35
Pèrdua neta (saldo deutor) 164

TOTAL 348 TOTAL 348

Quadre 30
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A continuació comentem alguns aspectes comptables relacionats amb el balanç de
situació i el comtpe de resultats que interessa destacar:

a) Subvencions de capital

La Universitat comptabilitza com a ingressos de l'exercici (i les incorpora als resultats de
l'exercici) les subvencions de capital concedides en 1995 destinades al finançament
d'elements d'immobilitzat, en proporció a la depreciació dels béns adquirits a càrrec de
tals subvencions.

b) Immobilitzat material propi

La Universitat ha reflectit, en el seu balanç a 31 de desembre de 1995, l'import que
resulta de la realització de l'inventari total dels béns de la Universitat, efectuat per
professionals experts independents al tancament de l'exercici de 1988; així com la
incorporació de les altes i baixes efectuades en els exercicis següents. L'amortització
acumulada a 31 de desembre de 1995 està constituïda per un import determinat per
experts independents -per als elements que foren inventariats a 31 de desembre de 1988-
i per la dotació a l'amortització efectuada en els exercicis de 1989 a 1995.

La Universitat segueix, com a criteri d'incorporació dels seu elements d'immobilitzat a
l'inventari, la data de la factura del proveïdor; sense tenir-hi en compte -si és el cas- la
data de recepció de l'element.
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11. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

a) Quant a la rendició de comptes i els estats comptables

- La Universitat ha retut els comptes de l'exercici de 1995 per mitjà de la
Invtervenció General de la Generalitat Valenciana dins del termini legal establit a
aqueix efecte.

b) Quant a l'execució del pressupost

- El grau d'execució del pressupost de despeses ha sigut del 80,2% i el de
compliment, del 89,0%

- Pel que fa al pressupost d'ingressos, el grau d'execució va ser del 96,5%; mentre
que el de compliment va ser del 79,1%.

- En general, i sense perjudici de les observacions assenyalades en els distints
apartats d'aquest informe, la gestió del pressupost s'ha fet conformement a les
normes que hi són aplicables.

c) Quant al compliment del principi de legalitat i d'altres qüestions

- Per regla general, la gestió dels expedients de contractació i dels convenis
d'investigació ha sigut conforme a la normativa legal; sense perjudici de les
observacions que figuren en els apartats 4 i 6 d'aquest informe.

- Cal desenvolupar i completar l'exercici del control intern, segregant les funcions
entre gestió i fiscalització.



IV. UNIVERSITAT D'ALACANT



Universitat d'Alacant. Exercici de 1995

- 133 -

1. PRESENTACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES

Els comptes anuals de 1995 de la Universitat d'Alacant (d'ara endavant, la Universitat),
han sigut retuts -d'acord amb la normativa aplicable- per mitjà de la Intervenció General
de la Generalitat Valenciana abans del 30 de juny de 1996.
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2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

2.1 Pressupost inicial

El pressupost inicial per a 1995 va ser de 15.532 milions de pessetes; el va aprovar el
Consell Social el 25 de juliol de 1995.

L'evolució interanual pressupostària en els exercicis de 1994 i 1995 es reflecteix en el
quadre número 1, en milions de pessetes. El pressupost per a 1995 es va incrementar
respecte al de 1994 en 6.435 milions de pessetes; cosa que significa una variació anual
del 70,7%.

Pressupost inicial Variació pressupost

1994 1995 1995/1994

Taxes i d'altres ingressos 1.691 2.325 634 37,5%

Transferències corrents 5.000 6.046 1.046 20,9%

Ingressos patrimonials 24 24 0 0%

Transferències de capital 2.377 6.184 3.807 160,2%

Romanents de tresoreria 5 743 738 14.760,0%

Variació de passius financers 0 210 210 --

Total ingressos 9.097 15.532 6.435 70,7%

Despeses de personal 5.150 5.954 804 15,6%

Despeses de funcionament 1.570 1.873 303 19,3%

Despeses financeres 0 46 46 --

Transferències corrents 0 20 20 --

Inversions reals 2.377 7.428 5.051 212,5%

Transferències de capital 0 200 200 --

Actius financers 0 11 11 --

Total despeses 9.097 15.532 6.435 70,7%

Quadre 1

Pel que fa al pressupost d'ingressos, l'augment es deu bàsicament a l'increment de les
transferències corrents i de capital; així com a la utilització del romanent de tresoreria per
a equilibrar el pressupost. El capítol VII, "·Transferències de capital", passa de 2.377
milions de pessetes en 1994 a 6.184 milions de pessetes en 1995; això suposa una
variació del 160,2%. Al seu torn, en 1995 el capítol IV, "Transferències corrents", va
augmentar en 1.046 milions de pessetes, respecte al 1994; una variació del 20,9%.
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El capítol VIII, "Actius fnancers", que registra el romanent de tresoreria, passa de 5
milions de pessetes en 1994 a 743 milions de pessetes en 1995; una variació del
14.760,0%.

L'augment del pressupost inicial de despeses obeeix principalment a l'increment de les
inversions reals; en concret, el capítol VI, "Inversions reals", passa de 2.377 milions de
pessetes en 1994 a 7.428 milions de pessetes en 1995; 5.051 milions de pessetes
d'augment.

Aquest augment significatiu en les despeses per inversions reals, així com el registrat en
el capítol VII d'ingressos, "Transferències de capital", ressenyat abans, té l'origen en les
previsions d'execució del Pla Plurianual d'Inversions.

2.2 Modificacions pressupostàries

En el quadre número 2 reflectim, en milions de pessetes, les modificacions
pressupostàries de 1995, per capítols d'ingressos i de despeses, i les variacions
percentuals.

Pressupost
inicial Modificacions

Pressupost
definitiu

Increment ppt.
defin./inicial

Taxes i d'altres ingressos 2.325 415 2.740 17,8%

Transferències corrents 6.046 51 6.097 0,8%

Ingressos patrimonials 24 41 65 170,8%

Transferències de capital 6.184 153 6.337 2,5%

Actius financers 743 0 743 0,0%

Passius financers 210 0 210 0,0%

Total ingressos 15.532 660 16.192 4,2%

Despeses de personal 5.954 (68) 5.886 (1,1%)

Despeses de funcionament 1.873 128 2.001 6,8%

Despeses financeres 46 152 198 330,4%

Transferències corrents 20 (20) 0 (100%)

Inversions reals 7.428 468 7.896 6,3%

Transferències de capital 200 0 200 0,0%

Actius financers 11 0 11 0,0%

Total despeses 15.532 660 16.192 4,2%

Quadre 2

En l'exercici de 1995 les modificacions pressupostàries netes han sigut de 660 milions de
pessetes, un 4,2% del pressupost inicial. Les variacions més importants han tingut lloc,
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pel que fa a les despeses, en el capítol VI, "Inversions reals"; i en ingressos, en el capítol
III, "Taxes i d'altres ingressos".

En l'exercici de 1995 es van tramitar sis expedients de modificacions de crèdit, que han
significat unes modificacions netes de 660 milions de pessetes; dels dits expedients,
n'hem revistas dos, que pugen a 462 milions de pessetes; xifra que equival al 70,1% de la
suma total de modificacions pressupostàries realitzades en l'exercici.

La revisió efectuada ha posat de manifest les qüestions següents:

- Que foren aprovades fora de l'exercici.

- Que el finançament de l'expedient número 6 de modificació de crèdits a càrrec de
majors ingressos sobre els prevists, es considera inadequat; perquè els ingressos
utilitzats -en concret, en el concepte 331, "Preus acadèmics"- no superaven els
prevists.

2.3 Resultats de l'exercici i acumulats

El superàvit pressupostari de l'exercici de 1995 ha sigut de 737 milions de pessetes. Els
ajusts d'exercicis tancats han incrementat el superàvit de l'exercici a 742 milions de
pessetes.

El quadre número 3 recull l'evolució del resultat de la liquidació del pressupost de
l'exercici de 1995 (diferència entre drets reconeguts i obligacions reconegudes durant
l'exercici), en els exercicis de 1994 i 1995.

Concepte
Import

exercici 1994
Import

exercici 1995

Drets reconeguts de l'exercici 9.560 15.449

Obligacions reconegudes de l'exercici 9.651 14.712

Superàvit<Dèficit>Pressupost 95 (91) 737

Ajusts d'exercicis tancats:
- Anul.lació de drets - -
- Anul.lació d'obligacions 3 5
- Rectificació d'obligacions - -

Anul.lació d'extrapressupostaris

Superàvit<Dèficit>De l'exercici (88) 742

Superàvit acumulat al tancament de l'exercici anterior 831 743

Superàvit acumulat al tancament de l'exercici 743 1.485

Quadre 3
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Segons que es dedueix de la informació continguda en el quadre número 3, durant 1995
s'ha produït una notable inflexió en l'evolució dels resultats pressupostaris de l'exercici.

En el quadre número 4 es mostra l'estat de romanent de tresoreria calculat per la
Universitat; s'hi mostra un romanent total de 1.485 milions de pessetes.

D'acord amb la informació facilitada sobre aquest superàvit pressupostari acumulat a 31
de desembre de 1995, de 1.485 milions de pessetes, n'hi ha una part -per import de 1.480
milions de pessetes- que està afectada a determinades inversions; mentre que el romanent
de lliure disposició només s'eleva a 5 milions de pessetes.

Concepte Import

A) Total drets reconeguts 15.449

B) Total obligacions reconegudes 14.712

C) (A-B) Romanent pressupostari 737

D) Anul.lació obligacions pressuposts tancats 5

E) Anul.lació drets pressuposts tancats

F) (D-E) Romanent per operacions exercicis anteriors 5

G) Romanent per anul.lació de saldos creditors i deutors extrapressupostaris

H) (C+F+G) Romanent de tresoreria de l'exercici 742

I) Romanent de tresoreria anterior 743

J) (H+I) Romanent de tresoreria 1.485

Quadre 4

Tanmateix, la liquidació del pressupost de 1995 no reflecteix degudament la situació
econòmica de la Universitat. En aquest sentit, la fiscalització ha posat en relleu
determinats fets, que no tenen un caràcter exhaustiu i que, si els havien tinguts en
compte, haurien alterat el resultat comptable obtingut. Aqueixos fets es reflecteixen en el
quadre número 5, en milions de pessetes.
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Concepte Import

EN COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS

Acomptes per a dietes, locomocions i despeses menors, i d'altres despeses per a justificar:

- 1992

- 1995

Despeses i pagaments de nòmines pendents d'incorporar al pressupost de despeses:

- 1995

Desp. i pagaments de certifics. d'obres i subministrs. pendents d'incorporar al ppt. de desp.:

- 1993

- 1994

- 1995

(1)

(93)

(30)

(230)

(18)

(70)

Total extrapressupostari (442)

EN COMPTES PRESSUPOSTARIS

Drets reconeguts per preus acadèmics no suportats

Desp. i pags. de certifics. d'obres i subministrs. que corresponen a 1995 i comptab. en 1996

Obligacions indegudament reconegudes

Obligacions no reconegudes

(310)

(225)

112

(83)

Total pressupostari (506)

TOTAL (948)

Quadre 5

Cal assenyalar que, en el quadre número 5, no figura una part dels acomptes
corresponents a 1995, que pugen a 82 milions de pessetes i que comentem en el punt 9.a
d'aquest informe; perquè no s'ha tingut evidència del seu efecte sobre el pressupost.

Tampoc no s'hi ha pres en consideració la incidència que pogués derivar de l'aplicació
dels principis comptables públics a les operacions originades pel Pla Purianual
d'Inversions, que comentem en l'apartat 5.4 d'aquest informe.
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3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

En el quadre número 6 es reflecteix l'execució del pressupost de despeses a escala de
capítols, en milions de pessetes. El grau d'execució ha sigut del 90,9%; mentre que el de
compliment només ha arribat al 76,5%.

Despeses
Crèdits

definitius
Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids

Obligacions
pents. pag.

Grau
execució

Grau
compliment

Despeses de personal 5.886 5.886 5.828 58 100,0% 99,0%

Despeses de funcionament 2.001 2.001 1.881 120 100,0% 94,0%

Despeses financeres 198 198 198 0 100,0% 100,0%

Inversions reals 7.896 6.616 3.334 3.282 83,8% 50,4%

Transferències de capital 200 0 0 0 0,0% --

Actius financers 11 11 11 0 100,0% 100,0%

TOTAL 16.192 14.712 11.252 3.460 90,9% 76,5%

Quadre 6

M
ili

on
s 

de
 p

es
se

te
s

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Despeses de personal Despeses de
funcionament

Inversions reals

Crèdits definitius Obligacions reconegudes Pagaments líquids

3.1 Despeses de personal

El capítol I, "Despeses de personal", és el segon en importància en el pressupost de la
Universitat, per darrere del capítol VI, "Inversions reals". Les obligacions reconegudes
en aquest capítol I han sigut de 5.886 milions de pessetes; la qual cosa significa un grau
d'execució del 100,0%. El grau de compliment ha sigut del 99,0%.
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L'evolució de les obligacions reconegudes del capítol I en els últims exercicis ha sigut la
següent, en milions de pessetes:

1992 1993 1994 1995 94/93 95/94

Obligacions reconegudes 4.597 4.853 5.419 5.886 11,7% 8,6%

Quadre 7

Les despeses de personal addicionals a la plantilla de la Universitat i relacionades amb
convenis i contractes d'investigació, les registren en el capítol VI, "Inversions reals".

El detall del personal al servei de la Universitat a 31 de desembre de 1995, és el següent:

Personal
Total

31-12-95

P.D.I.

Funcionari: 689

- Catedràtics universitat 122

- Catedràtics escola universitària 49

- Professors titulars universitat 246

- Professors titulars escola universitària 272

- D'altres 0

Contractats en règim de dret admiinistratiu 596

- Professors emèrits 1

- Professors associats 449

- Professors visitants 0

- Ajudants 146

Total P.D.I. 1.285

P.A.S.

- Funcionaris

- Laborals

236

240

Total P.A.S. 476

En el desenvolupament del treball de fiscalització d'aquest capítol, la Sindicatura de
Comptes ha diferenciat tres àrees d'actuació:
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a) Revisió analítica, avaluant la raonabilitat de l'evolució interanual i intermensual de
la despesa de personal.

b) Anàlisi en detall de les nòmines satisfetes per la Universitat durant l'exercici de
1995 i revisió dels expedients de personal corresponents.

c) Anàlisi comparativa de la despesa de sous i salaris amb les declaracions
trimestrals i anual de retencions i ingressos a compte de l'IRPF; així com la
revisió dels percentatges de retenció aplicats.

a) Revisió analítica

L'augment de despeses en el capítol I, respecte a l'exercici de 1994, ha sigut del 8,6%.
Aquest increment s'explica majoritàriament per l'increment retributiu autoritzat del 3,5%;
així com per l'augment experimentat en la plantilla de la Universitat, que ha sigut del
4,6%, d'acord amb el quadre següent:

Personal
Total

31-12-93
Total

31-12-94
Total

31-12-95
Increm.

95/94

Funcionaris docents 587 647 689 6,5%

Funcionaris no docents 186 208 236 13,5%

Laboral no docent 266 292 240 (17,8%)

Laborals docents contractats 506 537 596 11,0%

TOTAL 1.545 1.684 1.761 4,6%

Quadre 8

b) Prova de nòmines

Hem seleccionat, de la llista de nòmines d'octubre, una mostra de deu persones, amb la
distribució següent: tres del col.lectiu de personal docent funcionari; tres de personal
funcionari d'administració i serveis; tres de personal administratiu i de serveis laboral, i
un docent contractat en règim de dret administratiu (en concret, un professor associat).

Les proves realitzades han tingut, com a objectiu, de verificar:

- Si les retribucions són les que pertoquen.

- L'existència de nomentament o contracte, titulació i adequada forma d'accés al
lloc de treball; així com justificants de la concessió de complements per mèrits
docents o per activitat investigadora -si és el cas-; i suport de la resta de
conceptes retributius, com ara triennis, col.laboració en cursos d'especialització, o
convenis i contractes d'investigació, etc.
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També hem revisat les retribucions percebudes durant la resta de l'exercici, per detectar
possibles variacions, i hem obtingut explicacions satisfactòries de tots les que hi ha
hagut.

A partir del treball realitzat, podem concloure que en tots els casos les retribucions
estaven d'acord amb les taules vigents i suportades per la documentació necessària.
Quant a la revisió d'expedients, en general estan tots complets i actualitzats.

No obstant això, hem observat un cas en què la Junta de Govern de la Universitat ha
concedit la compatibilitat a un contractat laboral per a dur a terme tant la direcció d'obres
de la Universitat, com la d'obres particulars. En les al·legacions, la Universitat manifesta
que des de fa uns anys no realitza direccions d'obres per a la Universitat.

c) Resum anual de retencions per IRPF

Segons el model 190 (de declaració anual de retencions per IRPF), la base de retenció
corresponent a rendiments de treball és de 5.641 milions de pessetes. La diferència amb
les obligacions reconegudes de sous i salaris es deu fonamentalment -segons la
informació facilitada per la Universitat- als sous corresponents a contractes
d'investigació, que estan subjectes a retenció, però que en el pressupost es recullen en el
capítol VI.

Addicionalment, i per a la mostra de deu persones descrita en el punt anterior, hem
verificat la coincidència entre la suma de retribucions íntegres segons les nòmines, i la
quantitat declarada com a base de retenció en el resum anual; hem obtingut explicació
satisfactòria de les diferències detectades.

3.2 Despeses de funcionament

En el capítol II es van reconéixer obligacions per import de 2.001 milions de pessetes. El
grau d'execució d'aquest capítol ha sigut del 100,0% i el de compliment, del 94,0%.

En aquest capítol de despeses es registren les despeses necessàries per al funcionament
dels serveis, com ara arrendaments, reparació i conservació, materials, subministraments,
treballs i serveis, indemnitzacions per raó del servei (dietes, allotjament i locomoció) i
d'altres; el detall de les obligacions reconegudes, a escala de conceptes, ha sigut el
següent, en milions de pessetes:
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Concepte 1993 1994 1995

Tributs 15 9 13

Reparació i conservació 99 60 62

Subministraments 255 230 319

Transports i comunicacions 97 137 137

Treballs realitzats per altres empreses 422 555 622

Primes d'assegurances 2 2 2

Material d'oficina 272 319 454

Despeses diverses 148 214 292

Dietes, locomoció i trasllats 114 54 100

TOTAL 1.424 1.580 2.001

Quadre 9

En l'apartat 4 d'aquest informe, s'assenyalen totes aquelles incidències detectades en el
curs de les verificacions efectuades, relatives a contractes que, per la seua naturalesa,
corresponen a aquest capítol de despeses.

3.3 Despeses financeres

En el capítol III de despeses, "Despeses financeres", es van reconéixer, en l'exercici de
1995, obligacions i pagaments per import de 198 milions de pessetes.

3.4 Inversions reals

El capítol VI, "Inversions reals", és el més rellevant del pressupost de la Universitat. Les
obligacions reconegudes en aquest capítol han sigut de 6.616 milions de pessetes. El
grau d'execució aconseguit ha sigut del 83,8%; mentre que el grau de compliment només
ha arribat al 50,4%.

L'execució pressupostària durant 1995, d'acord amb les dues principals agrupacions de
despesa, es mostra en el quadre número 10, expressat en milions de pessetes:

Pressupost
definitiu

Obligacions
reconegudes

Grau
execució

Pagaments
líquids

Grau
compliment

Immobilitzat material

Despeses d'investigació

4.544

3.352

4.214

2.402

92,7%

71,7%

1.591

1.743

37,8%

72,6%

TOTAL 7.896 6.616 83,8% 3.334 50,4%

Quadre 10
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Els crèdits per a inversions reals han patit un increment significatiu, respecte de l'exercici
anterior; i això mateix ha ocorregut amb les obligacions reconegudes, que en 1994
ascendien a 2.651 milions de pessetes; de manera que l'increment en 1995 ha sigut del
149,6%.

El saldo a 31 de desembre de 1995 de l'epígrafg "Immobilitzat material" del balanç de
situació, s'eleva a 15.829 milions de pessetes. Aquesta Sindicatura no pot opinar sobre la
raonabilitat de la xifra esmentada, a conseqüència de la falta d'un inventari valorat que
detalle la composició per elements d'aqueix immobilitzat. La Universitat tampoc no hi ha
dotat cap amortització des de la seua creació.

Cal destacar que en l'actualitat es troben en execució els treballs d'inventari i valoració
necessaris per a eliminar aquestes limitacions en la informació dels estats financers i de
control intern.

En l'apartat 4 d'aquest informe, assenyalem totes aquelles incidències detectades en el
curs de les verificacions efectuades, relatives a contractes que, per la seua naturalesa,
corresponen a aquest capítol de despeses. En el curs de la revisió, s'han verificat
obligacions reconegudes a càrrec del capítol VI, en l'exercici de 1995, per import de
1.135,7 milions de pessetes; xifra que constitueix el 17,2% del total de despeses d'aquest
capítol.

Per acabar, asenyalarem que les fonts de finançament principals d'aquestes inversions són
dues: transferències de capital de la Generalitat Valenciana, per a les inversions incloses
en el Pla Plurianual d'Inversions, i transferències de capital de la Comunitat Europea, en
el marc dels programes FEDER.

El 29 de març de 1995 es signa l'"Acord entre la Generalitat Valenciana i la Universitat
d'Alacant per al desenvolupament del Pla d'Inversions en el període 1995-2001". En
aquest important acord, la Generalitat Valenciana es compromet a autoritzar i finançar
inversions per un valor màxim de 10.280 milions de pessetes, al llarg del citat període de
set anys.

L'anualitat màxima que ha de finançar la Generalitat Valenciana en l'exercici de 1995
ascendia a 4.190 milions de pessetes.
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

En el quadre número 11 s'indica -segons la informació facilitada- el detall dels expedients
de contractació iniciats durant l'exercici, desglossats per tipus de contracte i modalitats
d'adjudicació. També s'hi mostra l'abast de la revisió realitzada.

Tipus de contracte i Total Revisats

d'ajudicació Milions ptes. Nombre exps. Milions ptes. Nombre exps.

Obres Subhasta - - - - - - - -

Concurs 5.943 92,8% 19 57,6% 1.335 22,5% 2 10,5%

Proced. negociat 459 7,2% 14 42,4% 257 56,0% 3 21,4%

Total 6.402 100,0% 33 100,0% 1.592 24,9% 5 15,2%

Subministrs. Concurs 772 73,2% 10 14,1% 303 39,2% 4 40,0%

Proced. negociat 282 26,8% 61 85,9% 14 5,0% 1 1,6%

Total 1.054 100,0% 71 100,0% 317 30,1% 5 7,0%

D'altres Concurs 264 45,4% 4 22,2% 5 1,9% 1 25,0%

contractes Proced. negociat 69 11,9% 10 55,6% 28 40,6% 4 40,0%

Pròrrogues 248 42,7% 4 22,2% 59 23,8% 1 25,0%

Total 581 100,0% 18 100,0% 92 15,8% 6 33,3%

Quadre 11

La referència conjunta a la LCE i la LCAP obeeix al fet que aquesta darrera entrà en
vigor el dia 8 de juny de 1995. El règim previst en la disposició transitòria primera de la
LCAP implica que els contractes adjudicats abans d'aqueixa data es regisquen per la
derogada Llei de Contractes de l'Estat, i els que no s'hi havien adjudicat es regiran per la
nova llei, sense que siga obligatori el reajust de les actuacions ja realitzades.

D'altra banda, aquesta Sindicatura ha sol.licitat confirmació dels saldos pendents de
pagament a 31 de desembre de 1995 als creditors de la Universitat, per un import de
1.663,8 milions de pessetes, segons els registres d'aquesta. Tanmateix, la Universitat
d'Alacant no ha pogut conciliar les seues dades amb les que deriven de les confirmacions
de tercers; raó per la qual la Sindicatura no ha pogut verificar la raonabilitat de les
obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 1995.

4.1 Contractes d'obres

Els expedients de contractació d'obres la tramitació de les quals començà en l'exercici,
són 33; el seu import total d'adjudicació és de 6.402 milions de pessetes. El 57,6% dels
contractes, que constitueixen el 92,8% del total adjudicat, ho ha sigut per concurs. S'han
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revisat cinc expedients d'obres per una quantia de 1.592 milions de pessetes, que
signifiquen el 24,9% del total.

L'objecte de la fiscalització ha sigut analitzar l'adequada tramitació dels expedients
seleccionats, que detallem a continuació:

Import d'adjudicació
(milions ptes.)

- Núm. exp. 1.- Biblioteca central

- Núm. exp. 9.- Edifici departamental CC. Socials (estructura)

- Núm. exp. 15.- Parc de residus

- Núm. exp. 19.- Complementari segon aulari II

- Núm. exp. 28.- Reforma del paraninf

1.200

135

7

183

67

1.592

La revisió efectuada ha posat de manifest que, per regla general, els expedients analitzats
han sigut tramitats d'acord amb la legislació aplicable; sense perjudici de les observacions
que comentem a continuació.

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

- A partir de la documentació que es troba en els expedients examinats, podem
concloure que s'han complit formalment els requisits prevists en l'article 124 de la
LCAP, en relació als projectes d'obra.

- En els expedients números 9/95, 15/95, 19/95 i 28/95, no consta la formalització
de les preceptives actes de replantejament; tal i com es disposa en els articles 129
de la LCAP i 83 el RCE.

Pel que fa a l'obligació de formalitzar les corresponents actes de comprovació del
replantejament -tal com es disposa en l'article 142 de la LCAP-, no consta que
s'haja efectuat aquest tràmit en els expedients números 1/95 i 28/95.

- Quant als plecs de clàusules administratives, hem comprovat que en cap dels
expedients no n'hi ha ni un exemplar signat pel rector. En els expedients 1/95,
9/95, 15/95 i 28/95, només consta un exemplar signat exclusivament per
l'adjudicatari i que figura com a annex als contractes. En l'expedient número
19/95 no apareix cap exemplar del plec.

En el plec de l'expedient 1/95, no es fa referència expressa a l'existència del crèdit
necessari per a atendre les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte; tal com es disposa en l'article 82.3 del RCE.
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- En cap dels expedients examinats no consta que hi haja certificat d'existència de
crèdit; tal com es disposa en els articles 68.2 de la LCAP i 83 i 84 del RCE.
Tampoc no figura en els expedients examinats el preceptiu informe del Servei
Jurídic, en compliment del que es preveu en els articles 24 de la LCE i 82 del
RCE. Ni hi figura l'informe fiscal. No consta tampoc l'existència de cap plec-tipus
aprovat per la Universitat; això eximiria de l'emissió de l'informe jurídic (art. 82
RCE). En el supòsit que existís un plec-tipus, hem de fer notar que caldria deixar
constatació en l'expedient del fet que el Servei Jurídic ha informat sobre
l'acomodament de cada plec concret al plec-tipus.

2.- Quant a l'òrgan de contractació

L'aprovació del plec de clàusules administratives i l'adjudicació del contracte, les ha
realitzades el rector, òrgan competent per virtut del que es preveu en els articles 206 i
213 dels Estatuts de la Universitat d'Alacant, en relació amb l'article 18.1 de la LRU.

3.- Quant a la selecció del contractista

- En allò que afecta la forma de selecció del contractista, cal apuntar que, en
l'expedient 1/95, consta un informe del SIBID i de l'Oficina de Planificació de
Projectes, sobre les ofertes presentades, que no tenen data d'expedició, ni cap
registre que permeta identificar la data en què ha sigut aportat l'expedient.

- En els expedients 15/95, 19/95 i 28/95, han acudit al procediment negociat sense
publicitat. Pel que fa a la tramitació seguida en cada cas, interessa fer notar el
següent:

a) En l'expedient 15/95 han acudit al procediment negociat sense publicitat,
perquè un concurs anterior havia quedat desert. Malgrat que aquesta
possibilitat està considerada en l'article 141.a de la LCAP, la Universitat
hauria d'haver sol.licitat un mínim de tres ofertes; tal com disposa -amb
caràcter general per al procediment negociat- l'article 93 de la LCAP.

b) La selecció del contractista, en l'expedient 19/95, es realitza sense
concurrència ni publicitat, ja que és una obra complementària d'una altra
anterior. Hem de manifestar, això no obstant, que no consta en l'expedient
analitzat cap informe tècnic que justifique que hi concorren les
circumstàncies previstes en l'article 141.d de la LCAP.

c) En l'expedient 28/95, s'ha constatat l'existència d'una declaració d'urgència
del rector, amb la qual es justifica el fet d'acudir a aquest procediment.
Només consta la recepció de dues ofertes; quan -en aplicació del que es
disposa en l'article 93 de la LCAP- n'haurien d'haver examinades un mínim
de tres.

4.- Quant a la publicació de les adjudicacions
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Pel que fa a la publicació de les adjudicacions en el "BOE" o en el "DOGV", només se
n'ha pogut comprovar la formalització en l'expedient 1/95; tal com exigeixen els articles
94.2 de la LCAP i 119 del RCE.

5.- Quant a la constitució de fiances i la formalització del contracte

- En els expedients 9/95 i 28/95, la documentació no s'ajusta al que es disposa en
l'article 37 de la LCAP.

- En el contracte de l'expedient 1/95, es recull una referència a una resolució del
rector -d'aprovació de projecte d'obres- i a un pressupost de l'obra, que no
coincideixen amb les que es troben en l'expedient.

6.- Pel que fa a l'execució del contracte

- En l'expedient 1/95, l'import total de les certificacions ha superat en 82,7 milions
de pessetes l'anualitat corresponent a l'exercici de 1995, fixada en 600 milions de
pessetes. El dit excés no ha sigut comptabilitzat com a obligacions reconegudes
de l'exercici.

D'altra banda, en l'expedient 28/95 s'han reconegut obligacions per l'import total
del contracte 66,8 milions de pessetes; però les certificacions d'obra de l'exercici
pugen a 55,1 milions de pessetes. Hi ha, doncs, un excés d'obligacions
reconegudes en l'exercici de 1995 per una quantia d'11,7 milions de pessetes.

- En els expedients analitzats, 19/95 i 28/95, no consta que s'haja iniciat el
procediment de l'acta de recepció o conformitat de les obres.

4.2 Contractes de subministraments

En l'exercici de 1995 es van iniciar 71 expedients de contractació de subministraments,
que ascendiren a 1.054 milions de pessetes. El 85,9% dels expedients de
subministraments es van adjudicar pel procediment negociat i la resta, el 14,1%, per
concurs. Però l'import adjudicat per concurs s'eleva a 772 milions de pessetes, quue
significa el 73,2% del total.

Els expedients revisats han sigut cinc, amb un import d'adjudicació, en conjunt, de 317
milions de pessetes; xifra que equival al 30,1% del total. El detall dels expedients
analitzats és el següent:
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Import d'adjudicació
(milions ptes.)

- Núm. exp. 31.- Estació treball, analitzador i elem.

- Núm. exp. 45.- Equip. infor. per a aules i secretaria de centres

- Núm. exp. 54.- Mobiliari aules segon aulari, fase II

- Núm. exp. 57.- Pont de comandament i radar

- Núm. exp. 71.- Mobil. per a biblioteca genral i segon aulari (3 lots)

14

19

19

160

105

317

La fiscalització dels expedients seleccionats ha posat de manifest que, en general, han
sigut tramitats d'acord amb la normativa vigent; malgrat que cal destcar les observacions
següents:

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

- En la totalitat dels expedients analitzats, existeix l'ordre de l'òrgan de contractació
que implica l'inici de l'expedient; però no s'hi fa al.lusió a la necessitat d'adquirir el
subministrament. No hi consten els documents següents: certificat d'existència de
crèdit, informe del Servei Jurídic i informe fiscal.

- En la totalitat dels expedients examinats, consta el document d'aprovació del plec
de clàusules administratives particulars per part del rector. D'altra banda, en els
expedients 54/95 i 71/95 no consta el plec signat per l'adjudicatari.

En el plec de l'expedient 45/95, no hi ha constatació expressa de l'existència dels
crèdits necessaris per a atendre les obligacions econòmiques que deriven del
contracte.

2.- Quant a l'òrgan de contractació

En la totalitat dels expedients analitzats, l'adjudicació, l'ha efectuada el rector; d'acord
amb el que es disposa en els articles 206 i 213 dels Estatuts de la Universitat d'Alacant,
en relació amb l'article 18.1 de la LRU.

3.- Quant a la selecció del contractista

- Els criteris de selecció per concurs recollits en els plecs són, per regla general,
excessivament genèrics i oberts.

- En cap dels expedients examinats no consta que hom haja notificat l'adjudicació a
tots els participants; segons que es preveu en l'article 94.1 de la LCAP.
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- En relació a l'expedient 31/95, cal observar que no queda suficientment justificada
la raó per la qual la Universitat acudeix al procediment negociat sense publicitat, i
no al concurs; que seria el procediment escaient per raó de la quantia.

4.- Quant a la publicació de l'adjudicació

Pel que fa a la publicació de les adjudicacions realitzades, hem de fer notar que no consta
la seua formalització en cap dels expedients examinats. En aplicació del que es preveu en
els aticles 94.2 de la LCAP i 119 del RCE, en tots els casos haurien d'haver inserit els
anuncis corresponents, amb el resultat de l'adjudicació, en el "BOE" o en el "DOGV". En
l'expedient 57/95, l'adjudicació, l'haurien d'haver publicada necessàriament en el "BOE" i
en el "DOCE".

5.- Quant a la formalització del contracte

- Hem comprovat la formalització del contracte administratiu en tots els expedients
analitzats; llevat d'un dels tres lots en què es divideix la contractació en
l'expedient 71/95.

- En els expedients 45/95, 57/95 i 71/95, no consta cap documentació que
justifique la constitució de les fiances provisionals, exigides en els articles 112 de
la LCE i 36 de la LCAP. En els tres lots en què s'ha dividit l'adjudicació de
l'expedient 17/95, les fiances definitives s'han constituït sobre els preus
d'adjudicació, i no sobre els pressuposts de cada lot, d'acord amb el que es
disposa en l'article 37 de la LCAP.

6.- Quant a l'execució dels contractes

- En l'expedient 31/95 no consta la formalització de la corresponent acta de
recepció del subministrament, en compliment dels articles 111.2 de la LCAP i 275
del RCE.

- En l'expedient 57/95 s'han reconegut obligacions durant l'exercici de 1995 per
import de 100 milions de pessetes. Tanmateix, no existeix documentació
justificativa d'aqueixa inversió, ja que només s'ha pagat una factura a càrrec del
dit contracte per import de 50 milions de pessetes; malgrat que la dita factura té
data de l'exercici de 1996. Per tant, hi ha un excés d'obligacions reconegudes en
l'exercici per import de 100 milions de pessetes.
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4.3 D'altres contractes

En 1995 s'han iniciat un total de divuit expedients de contractació de serveis, que
impliquen un import global de 581 milions de pessetes. Aquests expedients inclouen la
pròrroga de quatre contractes que assoleixen un import d'adjudicació de 248 milions de
pessetes, el 42,7% del total adjudicat durant l'exercici en contractes d'aquesta naturalesa.
Dels contractes restants, n'hi ha hagut quatre adjudicats per concurs, per un import de
264 milions de pessetes; és a dir, el 45,4% del total. I deu per procediment negociat;
l'import adjudicat per procediment negociat ha ascendit en total a 69 milions de pessetes,
l'11,9% del total adjudicat.

Hem seleccionat sis contractes per revisar-los. L'import d'adjudicació seu és de 92
milions de pessetes; cosa que constitueix el 15,8% del total de les adjudicacions d'aquest
tipus de contractes.

Els expedients examinats són els següents:

Import d'adjudicació
(milions ptes.)

- Núm. exp. 1.- Servei de vigilància

- Núm. exp. 7.- Millora actual model pressupostari

- Núm. exp. 8.- Assist. tècnica serv. depend. Rectorat

en matèria jurídicoadministrativa

- Núm. exp. 9.- Manteniment de microordinadors

- Núm. exp. 12.- Servei arquitecte tècnic

- Núm. exp. 15.- Activitats esportives

59

4

3

17

4

5

92

L'anàlisi realitzada ha evidenciat que la tramitació se'n va fer, per regla general, d'acord
amb la normativa vigent; encara que cal destacar els aspectes que comentem a
continuació.

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

- En tots els expedients examinats, s'ha constatat l'existència de l'ordre de l'òrgan
de contractació que implica l'inici formal del procediment; tal i com exigia
l'anterior Llei de Contractes de l'Estat, i com ho fa l'actual Llei de Contractes de
les Administracions Públiques. Això no obstant, no hi consten els documents
següents:
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a) Informe, o document anàleg, que justifique la insuficiència, la falta
d'adequació o la conveniència de no ampliar els mitjans personals i
materials amb què compta la Universitat per a satisfer les necessitats que
hom tracta de resoldre amb el contracte; per raó del que es disposa en
l'article 4 del decret 1.005/1974, de 5 d'abril, o en l'article 203 de la
LCAP.

b) Certificat d'existència de crèdit; tal i com exigeixen els articles 68.2 de la
LCAP i 83 i 87 del RCE. Pel que fa a l'informe d'Intervenció previst en
l'article 68.2 de la LCAP i en els articles 83 i 87 del RCE, no consta en els
expedients examinats que hom haja formalitzat aquest tràmit.

- En els expedients examinats consta el document d'aprovació del plec de clàusules
administratives particulars signat pel rector.

- No consta cap dada en els expedients examinats que permeta concloure que els
corresponents plecs de clàusules administratives particulars compten amb el
preceptiu informe del Servei Jurídic; en compliment del que es preveu en els
articles 24 de la LCE i 82 del RCE, o en l'article 50.4 de la LCAP.

2.- Quant a la selecció del contractista

- Els criteris de selecció recollits en els plecs són excessivament genèrics i oberts.
En concret, en l'expedient 15/95 no es recull, en el plec, cap criteri d'adjudicació;
malgrat que la comissió assessora de la mesa de contractació atorgue una
puntuació a cada una de les ofertes presentades.

- En la totalitat dels expedients analitzats, l'adjudicació, l'ha feta el rector; d'acord
amb el que es disposa en els articles 206 i 213 dels estatuts de la Universitat
d'Alacant, en relació amb l'article 18.1 de la LRU.

- Pel que fa a la publicació de les adjudicacions realitzades, cal fer notar que no
consta la seua formalització en els expedients 1/95, 9/95 i 15/95, en els quals
aquella resultava preceptiva per raó del que es preveu en els articles 94.2 de la
LCAP i 119 del RCE. En aquests supòsits, haurien d'haver inserit els
corresponents anuncis amb el resultat de l'adjudicació en el "BOE" o en el
"DOGV".

- En l'expedient 9/95 no es promou concurrència; malgrat que en un informe previ
del director del CPD es reconeix que, almenys en un 70% dels ordinadors de la
Universitat, hi ha la possibilitat de consultar d'altres ofertes. En aquest expedient,
es contracta el manteniment de diversos elements informàtics i només en una part
de tals elements estaria justificada la necessitat de no promoure concurrència.
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3.- Quant a la formalització dels contractes

- S'ha comprovat la formalització del contracte administratiu en tots els expedients
analitzats. Els diversos contractes formalitzats, els han subscrits el rector i
l'adjudicatari. Pel que fa al continugt, cal esmentar el següent:

a) En cap dels contractes que es troben en els expedients examinats, no es fa
constar la data de contracció de la despesa.

b) En el contracte formalitzat en l'expedient 1/95, es diu que l'adjudicatari
"s'hi compromet amb estricta subjecció al plec de bases". Caldria haver-
hi afegit, encara, que el servei es realitzaria amb estricta subjecció a les
millores incloses en la seua oferta, ja que aquestes no s'indicaven en el
plec i van ser la dada determinant per a concedir-li l'adjudicació.

c) De les dades que es troben en l'expedient 1/95, es desprén que el servei
comença a prestar-se dos mesos i mig abans de la firma del contracte.

- Pel que fa a la constitució de les diverses fiances provisionals i definitives, cal fer
notar el següent:

a) En l'expedient 1/95 no consta cap documentació que justifique la
constitució de la fiança provisional, exigida en l'article 112 de la LCE.

b) Les fiances definitives, les han constituïdes en tots els casos, d'acord amb
la legislació vigent. En els supòsits de pròrroga dels contractes, aquelles
han sigut actualitzades de forma escaient.

4.- Quant a l'execució dels contractes

- En cap dels expedients examinats, no s'ha constatat l'existència de l'informe dels
òrgans competents sobre l'efectiva prestació i el grau de satisfacció dels serveis
prestats a l'empara dels contractes signats.

- En l'expedient 1/95 s'ha produït una pròrroga del contracte, que cal reputar
correcta a l'empara del que es preveu en l'article 5 del decret 1.005/1974, de 23
d'abril. S'han formalitzat també diversos contractes complementaris, que s'ajusten
al que es disposa en l'article 153 del RCE.
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5. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

El pressupost definitiu d'ingressos s'eleva a 16.192 milions de pessetes i els drets
reconeguts, a 15.449 milions de pessetes. En el quadre número 12 es mostra, en milions
de pessetes, l'execució del pressupost d'ingressos de l'exercici de 1995 de la Universitat.
El grau d'execució és del 100,0%, a escala global. Tanmateix, el grau de compliment ha
sigut del 58,9%, sense considerar-hi el romanent de tresoreria.

Ingressos
Pressupost
definitiu

Drets
reconeguts

Ingressos
líquids

Drets
pents. cobr.

Grau
execució

Grau
compliment

Taxes i d'altres ingressos 2.740 2.740 2.430 310 100,0% 88,7%

Transferències corrents 6.097 6.097 5.206 891 100,0% 85,4%

Ingressos patrimonials 65 65 62 3 100,0% 95,4%

Transferències de capital 6.337 6.337 1.198 5.139 100,0% 18,9%

Passius financers 210 210 210 0 100,0% 100,0%

Exercici corrent 15.449 15.449 9.106 6.343 100,0% 58,9%

Romanent de tresoreria 743

TOTAL 16.192

Quadre 12
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5.1 Taxes i d'altres ingressos

Els drets reconeguts en el capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", ascendiren a 2.740
milions de pessetes. El grau d'execució va ser del 100,0% i el de compliment, del 88,7%.
En el quadre número 13 es mostra l'evolució dels drets reconeguts en aquest capítol, en
milions de pessetes:

1992 1993 1994 1995

Preus acadèmics 998 1.883 1.755 2.249

Compensació per beques 53 182 200 216

D'altres ingressos propis 28 63 33 275

TOTAL 1.079 2.128 1.988 2.740

Quadre 13

a) Preus acadèmics

Els preus acadèmics són una de les fonts d'ingressos més importants de la Universitat;
pugen a 2.249 milions de pessetes.

L'evolució del nombre d'alumnes matriculats a la Universitat ha sigut la següent:

Alumnes Variació

Curs 92/93 22.058

Curs 93/94 24.627 +11,6%

Curs 94/95 27.632 +12,2%

Curs 95/96 30.142 +9,1%

Quadre 14

Tret del cas que comentarem després, la Universitat ve aplicant el criteri -establit en el
Pla General de Comptabilitat Pública, aprovat per ordre del Ministeri d'Economia i
Hisenda de 6 de maig de 1994- de comptabilitzar com a drets reconeguts de l'exercici els
liquidats en l'exercici mateix, sense incloure-hi els imports que vencen en l'exercici
següent.

Tanmateix, s'han comptabilitzat 310 milions de pessetes com a drets reconeguts que no
figuren recaptats en l'exercici, ni tenen suport documental; de manera que el resultat
pressupostari està sobrevalorat en la dita quantitat.

En el subsistema economicopatrimonial no s'efectua cap periodificació; segueixen el
mateix criteri que en el pressupost.
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Així mateix, en la revisió efectuada s'ha detectat l'existència de devolucions d'ingressos
per taxes a alumnes de la Universitat, que conjuntament pugen a 32,8 milions de
pessetes. El fonament legal d'aquestes devolucions, sense considerar-hi aquelles que
s'originen en accedir un alumne a la condició de becari del MEC           -condició que
comporta la devolució dels preus abonats-, s'assenta en la normativa sobre exempció del
pagament de preus públics per matrícula aprovada pel Consell Social de la Universitat,
en la sessió de 14 de març de 1995.

b) Compensació per beques

Els alumnes als quals el Ministeri d'Educació i Ciència concedeix beca per a estudis
universitaris, no paguen a la Universitat els preus acadèmics pels estudis que han de
cursar. És l'Estat qui ha de compensar a la Universitat l'import dels preus públics no
satisfets pels alumnes becaris, "fins on arriben els crèdits autoritzats amb aquesta
finalitat", segons la vigent normativa sobre beques.

Aquesta partida, amb 216 milions de pessetes de drets reconeguts, absorbeix el 7,9% del
total de drets reconeguts del capítol i l'1,4% del total de drets reconeguts del pressupost
d'ingressos.

En la Universitat reconeixen com a drets, en el moment de rebre'ls, els fons del Ministeri
d'Educació i Ciència; de forma que tots els drets reconeguts per aquest concepte durant
1995 corresponen a preus de becaris liquidats en els següents cursos acadèmics (en
milions de pessetes):

Liquidació curs 1993/1994

Curs 1994/1995

106

110

Total compensació beques Admó. central 216

Quadre 15

c) D'altres ingressos propis

El detall dels drets reconeguts d'altres ingressos propis i la seua evolució interanual és el
següent, expressat en milions de pessetes:

1993 1994 1995

Venda de béns 2 8 4

D'altres 61 25 271

TOTAL 63 33 275

Quadre 16
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Els ingressos no són significatius, en relació als drets reconeguts totals de l'exercici, i s'hi
aplica el criteri de "reconegut per recaptat", comptabilitzant el dret en el moment de
cobrar-lo.

Entre aquests 275 milions de pessetes, n'hi ha 245 que corresponen als convenis
d'investigació.

5.2 Transferències corrents

En el quadre número 17 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució dels drets
reconeguts per tansferències corrents, que en 1995 han sigut de 6.097 milions de
pessetes.

1993 1994 1995

De coms. autònomes 4.223 99,8% 5.059 99,7% 6.052 99,3%

De l'Admó. central - - 2 0,0% 5 0,0%

D'altres 8 0,2% 16 0,3% 40 0,7%

TOTALS 4.231 100,0% 5.077 100,0% 6.097 100,0%

Quadre 17

En el capítol IV destaca el concepte 450, "De comunitats autònomes", que, amb uns
drets reconeguts de 6.052 milions de pessetes, aporta el 99,3% dels drets reconeguts
totals del capítol IV. La recaptació líquida del capítol és de 5.206 milions de pessetes,
dels quals s'han imputat 5.161 milions de pessetes al concepte 450, el 99,1%.

En el quadre número 18 figura el detall dels drets reconeguts per transferències corrents
de la comunitat autònoma (en milions de pessetes).

Subvenció global

Subvenció obligacions no satisfetes 1992 i 1993

D'altres subvencions no previstes en el ppt. de 1995

5.947

99

6

Total drets concepte 450 6.052

Quadre 18

La subvenció global de la Generalitat Valenciana per a l'exercici va ser de 4.847 milions
de pessetes (segons la llei 13/1994, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a
l'exercici de 1995). Per acord del Ple del Consell de la Generalitat Valenciana de 6 de
juny de 1995, es complementa la línia de subvenció a les universitats de la Comunitat
Valenciana, i a la Universitat d'Alacant corresponen 1.100 milions de pessetes, que
donen un total de 5.947 milions de pessetes.
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L'import dels drets reconeguts relatius a la subvenció global de la Generalitat Valenciana
per a l'exercici de 1995, 5.947 milions de pessetes, ha sigut superior en un 22,3% a la de
l'exercici de 1994.

El calendari comparatiu dels cobraments per les transferències corrents rebudes de la
Generalitat Valenciana corresponents a la subvenció global dels exercicis de 1993, 1994 i
1995, agrupats per trimestres i expressats en milions de pessetes, és el que presentem en
el quadre número 19.

1993 1994 1995
Subvenció

global Import
% s/total
subvenció Import

% s/total
subvenció Import

% s/total
subvenció

Exercici corrent:

- 1r. trimestre

- 2n. trimestre

- 3r. trimestre

- 4t. trimestre

-

1.293

1.886

647

-

30,6%

44,7%

15,3%

646

970

1.617

1.629

13,3%

20,0%

33,2%

33,5%

808

1.189

1.000

2.059

13,6%

20,0%

16,8%

34,6%

Total exercici corrent 3.826 90,6% 4.862 100,0% 5.056 85,0%

Exercici següent:

- 1r. trimestre

- 2n. trimestre

- 3r. trimestre

- Pent. cobr. 4t. trim.

397

-

-

-

9,4%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

891

-

-

-

15,0%

-

-

-

Total exercici següent 397 9,4% - - 891 15,0%

TOTAL 4.223 100,0% 4.862 100,0% 5.947 100,0%

Quadre 19

El pendent de cobrament de la subvenció global a 31 de desembre de 1995, que ascendia
a 891 milions de pessetes, fou satisfet en els mesos de gener i febrer de 1996.

A més a més, durant 1995 s'han reconegut drets per import de 99 milions de pessetes,
l'origen dels quals està en la compensació -per part de la Generalitat Valenciana-
d'obligacions no satisfetes dels exercicis de 1992 i 1993, i que s'entenien incloses en un
compromís de les conselleries d'Economia i d'Educació amb les universitats. En el mes de
desembre de 1994, la Conselleria d'Educació i Ciència va comunicar a la Universitat la
tramitació del reconeixement de crèdits en les següents quanties i anualitats (en milions
de pessetes):



Universitat d'Alacant. Exercici de 1995

- 159 -

Total crèdit Liquidació per anualitats

reconegut 1994 1995 1996

395 197 99 99

Quadre 20

L'anualitat de 1994, 197 milions de pessetes, la van cobrar el 30 de juny de 1995; mentre
que la corresponent a 1995 fou abonada el dia 3 de juliol d'aqueix mateix any.

5.3 Ingressos patrimonials

Els drets reconeguts en aquest capítol han ascendit a 65 milions de pessetes; el grau
d'execució ha sigut del 100,0% i el de compliment, del 95,4%.

L'article més significatiu és el 52, "Interessos de dipòsits", amb uns drets reconeguts de
51 milions de pessetes.

D'altra banda, els drets reconeguts en concepte de "Producte de concessions i
aprofitaments especials" han ascendit a 14 milions de pessetes, que corresponen als
cànons dels distints serveis instal.lats en la Universitat.

5.4 Transferències de capital

El detall dels drets reconeguts per transferències de capital, que han ascendit a 6.337
milions de pessetes, figura en el quadre número 21, en milions de pessetes.

El grau d'execució seu ha sigut del 100,0%; mentre que el de compliment només ha sigut
del 18,9%.

1993 1994 1995

De la Generalitat Valenciana 1.392 1.793 5.044

De l'Administració central 336 243 1.082

D'altres 359 401 211

TOTAL 2.087 2.437 6.337

Quadre 21

Les transferències efectuades per la Generalitat Valenciana constitueixen la font de
finançament més rellevant de les operacions de capital de la Universitat.

El concepte "Transferències de capital de la Generalitat Valenciana" presenta uns drets
reconeguts de 5.044 milions de pessetes; d'aquests, 4.190 milions de pessetes provenen
de l'"Acord de data 29 de març de 1995 entre la Generalitat Valenciana i la Universitat
d'Alacant per al desenvolupament del Pla d'Inversions en el període 1995-2001".
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Tenint en compte la rellevància de l'acord citat, en detallarem a continuació els aspectes
més significatius:

a) La Generalitat Valenciana es compromet a autoritzatr i finançar les inversions
objecte de l'acord que siguen executades i justificades degudament. En aquest
sentit, no es considera, en l'acord, el moment en què la Generalitat Valenciana
resulta obligada a finançar les inversions corresponents, conforme vaja justificant-
les la Universitat. Només s'hi fa referència al règim d'autorització de les
operacions de crèdit que es concerten.

b) Les inversions que s'hagen de realitzar en cada exercici només seran finançades
per la Generalitat Valenciana fins al límit fixat per a cada any en el Pla. En el cas
que l'anualitat fos executada parcialment, el límit anual de l'exercici següent
s'incrementarà en el 50% de la part no executada i el 50% restant es traslladarà al
posterior; de manera que s'hi establiran nous límits per als dits exercicis.

Les anualitats previstes en l'acord citat són les següents:

Exercicis
Import

(milions ptes.)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 4.190

 3.990

    500

    400

    400

    400

    400

TOTAL 10.280

c) L'Institut Valencià de Finances gestionarà una línia de crèdit que permeta atendre
els desfasaments temporals entre el ritme d'execució previst en el Pla d'Inversions
i les disponibilitats anuals derivades del corresponent "escenari pressupostari".
Així mateix, la Generalitat Valenciana es compromet a pagar el principal i els
interessos de les disposicions de crèdit, degudament autoritzades, que es
produïsquen -si és el cas-, a l'objecte d'anticipar l'execució del programa
d'inversions.

Quant a això, la Universitat ha reconegut, com a drets per transferències de capital, la
totalitat de l'anualitat de 1995 (és a dir, 4.190 milions de pessetes); circumstància que
significa que aquesta Universitat ha sobrevalorat el resultat pressupostari final en la
diferència entre els drets reconeguts i les obligacions reconegudes per aquest motiu.
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En la confirmació de saldos a 31 de desembre de 1995, referits a la Universitat, la
Conselleria d'Educació i Ciència informa que en aqueix exercici s'han reconegut
obligacions per transferències de capital per al Pla Plurianual per un total de 289 milions
de pessetes, que estan pendents de pagament a 31 de desembre de 1995. Aquest import,
l'ha cobrat la Universitat durant 1996.

Això no obstant, la Universitat havia justificat a 31 de desembre de 1995, davant la
Generalitat Valenciana, inversions per import de 1.294 milions de pessetes; durant els
dos primers mesos de l'exercici de 1996, s'ha justificat la suma de 2.608 milions de
pessetes. En aquest sentit, podem assenyalar que la Generalitat Valenciana hauria d'haver
dictat els corresponents actes de reconeixement de les obligacions que estiguessen
degudament justificades.

Pel que fa a la comptabilització dels fets derivats del Pla Plurianual d'Inversions, cal
assenyalar que, a pesar de no haver una regulació comptable pròpia de la Generalitat
Valenciana, la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques de l'Estat espanyol
estableix els criteris següents:

- El beneficiari de les transferències de capital (en aquest cas, la Universitat), les ha
de reconéixer en el moment de produir-se'n el cobrament. Això no obstant,
l'entitat beneficiària pot reconéixer el dret amb anterioritat, si coneix de forma
certa que l'ens concedidor ha dictat l'acte de reconeixement de la seua obligació
correlativa.

- A la fi de l'exercici, l'ens concedidor ha de reconéixer l'obligació, si té constatació
que l'ens beneficari ha complit els requisits establits en la concessió de la
subvenció per a l'exigència del cobrament.

Això no obstant, a fi de recollir en el resultat pressupostari l'efecte d'aqueixes desviacions
en la recepció de les transferències, es crea el concepte de "desviació de finançament",
que ja apareix en el nou Pla General de Comptabilitat Pública, per tal de corregir el
resultat pressupostari.

D'altra banda, es pot destacar que, a 31 de desembre de 1995, hi havia pendents de
cobrament 507 milions de pessetes procedents dels fons FEDER. Pel que fa a aquesta
qüestió la Secretaria General del Pla Nacional d'Investigació i Desenvolupament
(organisme del qual depén el control i seguiment d'aquestes subvencions), va comunicar
a la Universitat, amb data 23 de desembre de 1994, que només finançaria el 70% de la
inversió inicialment prevista de 714 milions de pessetes (és a dir, 499,8 milions de
pessetes). Segons fonts de la Universitat, l'import restant, 214,2 milions de pessetes,
hauria de ser finançat per la comunitat autònoma. A la data de redacció d'aquest informe,
la Universitat està desenvolupant les gestions oportunes de cara a aclarir l'esmentada
qüestió i determinar amb precisió quina és l'Administració obligada a efectuar els
pagaments corresponents.



Universitat d'Alacant. Exercici de 1995

- 162 -

En un altre ordre de coses, les transferències de l'Administració central comprenen
finançament de l'Estat per a despeses d'infraestructura i investigació. En unes altres
transferències de capital, es recullen fonamentalment aquelles transferències que, sobre la
base de convenis o contractes signats amb d'altres entitats públiques o privades, tenen
com a finalitat finançar parcialment o totalment projectes d'investigació, prestació de
determinats serveis o la col.laboració en diverses activitats.

5.5 Passius financers

En el capítol IX, "Variació de passius financers", figuren uns drets reconeguts de 210
milions de pessetes, que corresponen a les disposicions d'un crèdit formalitzat per a
l'adquisició d'uns terrenys.
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6. CONVENIS I CONTRACTES D'INVESTIGACIÓ

6.1 Normativa aplicable

Les normes jurídiques que hem utilitzat para a analitzar els contractes d'investigació
seleccionats, són les següents:

- Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària (arts. 11 i 45).

- Reial decret 1.930/1984, de 10 d'octubre, pel qual es desenvolupa l'article 45.1 de
la llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, modificat en el
seu article 5.1.b pel reial decret 1.450/1989, de 24 de novembre.

- Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari.

- Decret 107/1985, de 22 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel
qual s'aproven els Estatuts de la Universitat d'Alacant (art. 114).

- Normativa reguladora de la gestió econòmica i administrativa de l'activitat
investigadora a la Universitat d'Alacant, aprovada pel ple del Consell Social de la
Universitat en sessió celebrada el dia 8 de febrer de 1994, amb l'acord previ i
favorable de la Junta de Govern de 3 de desembre de 1993. Aquesta normativa, a
més de recollir el règim jurídic bàsic dels contractes d'investigació, regula el
procediment de fornmalització de contractes d'investigació subscrits a l'empara de
l'article 11 de la LRU.

6.2 Conclusions sobre els expedients analitzats

Hem seleccionat un total de vuit expedients, entre els inclosos en la relació facilitada per
la Universitat. Els expedients concrets són els següents:

- Núm. ref. 60931019. Sabático Harry Marsh (centre de despesa 031400).

- Núm. ref. 60932001. Conveni Escola Oficial de Turisme (centre de despesa
021500).

- Núm ref. 60932001. Estudi de productes d'estalvi previsió (centre de despesa
031800).

- Núm. ref. 60932008. Pla d'equipament comercial (centre de despesa 032900).

- Núm. ref. 609320010. IMPIVA. Sistema de control (centre de despesa 034700).

- Núm. ref. 60932012. Premi d'investigació Ciba Visión Ophta (centre de despesa
040400).
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- Núm. ref. 60932019. Dictamen sobre legislació de contractes administratius
(centre de despesa 031900).

- Núm ref. 60932045. Síntesi electroquímica de carboximeti (centre de despesa
031300).

La revisió ha posat de manifest les qüestions següents:

1.- Quant a l'òrgan competent per a signar el conveni

Tots els contractes d'investigació examinats han sigut signats per l'òrgan competent,
d'acord amb el que es preveu en l'article 114 dels Estatuts de la Universitat, amb el punt
1.1.4 de la normativa específica aprovada pel Consell Social, i amb el punt 5 del
procediment de formalització d'aquests contractes.

2.- Quant al procediment

En compliment del procediment previst en l'article 1.1 de la normativa específica sobre
gestió econòmica i administrativa de l'activitat investigadora, i en els articles 1 a 4 del
procediment de formalització de contractes d'investigació subscrits a l'empara de l'article
11 LRU, cal formular les observacions següents:

- En tots els expedients examinats s'ha formalitzat la corresponent proposta per
part del director de l'activitat. Això no obstant, cal fer notar que en cap dels
expedients no consta el projecte de contracte que -segons que s'hi indica- hauria
d'adjuntar-se a les propostes.

- En tots els expedients examinats consta la formalització del tràmit de l'informe del
consell de departament o institut. En la certificació que es troba en l'expedient
60932045 (centre de despesa 031300), no es fa constar, però, la data en què
tingué lloc la sessió del consell de departament.

- En tots els supòsits en què resultava preceptiu, s'ha produït l'aprovació per part
de la Junta de Govern de la Universitat; qüestió aquesta que certifica el secretari
general.

3.- Quant a la formalització del contracte

Hem observat que, en la formalització dels contractes, no es deixa constatació del grau
de responsabilitat i participació dels professors, investigadors i ajudants que han assumit
participar en l'execució dels contractes. En els expedients examinats existeix una gran
indeterminació a l'hora de concretar aquest tema.

Pel que fa al resum econòmic del projecte, que necessàriament ha de subscriure el
director del projecte (en compliment del que es preveu en el punt 1.2 de la normativa
específica sobre gestió econòmica i administrativa de l'activitat investigadora), només
s'ha comprovat la seua existència en l'expedient 60932012 (centre de despesa 040400).
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4.- Quant a l'observança de la norma reguladora d'incompatibilitats

A partir de la documentació examinada, no es pot formular cap consideració sobre el
compliment dels límits establits en el reial decret 1.930/1984, de 10 d'octubre, (en la
redacció donada pel reial decret 1.450/1989, de 24 de novembre), ja que en els
expedients examinats no consten dades sobre els pagaments realitzats als diferents
participants en els contractes d'investigació.

5.- Quant a la finalització dels contractes

En cap dels expedients examinats no s'ha constatat l'existència de l'informe econòmic
sobre el grau d'execució dels projectes. Aquest informe ha de ser redactat i subscrit pel
director de l'activitat i tramés al negociat d'investigació, en compliment del que es preveu
en el punt 9 del procediment de formalització dels contractes d'investigació subscrits a
l'empara de l'article 11 de la LRU.

6.- Quant a la revisió financera

Hem seleccionat, per a revisar-los en detall, dos convenis d'investigació desenvolupats
per la Universitat durant 1995. Els convenis seleccionats i les seues característiques    -
quant als ingresos i les despeses derivats de la seua execució- són els següents, en milions
de pessetes:

Conveni Ingressos Despeses

Escola Oficial de Turisme

Pla d'Equipament Comercial de la C.V.

36

17

33

15

TOTAL 53 48

El conveni de l'Escola Oficial de Turisme, dependent de la Conselleria d'Indústria,
Comerç i Turisme per mitjà de l'Institut Turístic Valencià (ITVA), el va subscriure la
Universitat amb aquesta darrera entitat en 1994; té per objecte l'assumpció per part de la
Universitat de la realització i el desenvolupament de les activitats acadèmiques i de gestió
administrativa de la citada Escola Oficial.

Les despeses derivades de la seua gestió, les satisfarà la Universitat mateixa, la qual les
finançarà a càrrec -d'una banda- dels ingressos generats per l'activitat de l'Escola (preus
acadèmics i d'altres conceptes) i -de l'altra, i en la quantitat que no siga coberta pels
ingressos esmentats- a càrrec de les transferències que amb aqueixa finalitat efectue
l'ITVA a favor de la Universitat.

El conveni per a l'elaboració d'un Pla d'Equipament Comercial de la Comunitat
Valenciana, el va subscriure la Universitat amb la Conselleria d'Indústria, Comerç i
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Turisme en l'exercici de 1994. El seu objecte és la realització d'un projecte d'investigació
que abaste totes les accions necessàries per a estar en situació de formular degudament
un pla d'acció territorial aplicat a la distribució comercial, que incloga la redacció del pla
mateix. L'execució del projecte implicava els exercicis de 1994 i 1995.
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7. PRESSUPOSTS TANCATS

En el quadre número 22 es detallen, en milions de pessetes, els saldos de drets i
obligacions de la Universitat pendents a 31 de desembre de 1994; així com els
cobraments i pagaments i les variacions produïdes o els ajusts efectuats durant 1995, i els
saldos pendents a 31 de desembre de 1995.

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Segons comptes Situació en 1995

de 1994 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent

718,1 (0,1) 718 637 81

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

Segons comptes Situació en 1995

de 1994 Ajusts Definitiu Pagat Pendent

413 (5) 408 386 22

Quadre 22

El saldo dels drets pendents de cobrament està compost fonamentalment per una
subvenció procedent de l'Administració central de fons FEDER, per import de 34,8
milions de pessetes, i per una subvenció per al finançament d'inversions procedents de la
Generalitat Valenciana, que va ser efectivament cobrada per la Universitat en 1995, però
imputada per error a la minoració dels drets pendents de cobrament del pressupost
corrent de 1995. Aquesta errònia imputació comptable, una vegada detectada per la
Unviversitat, serà corregida en 1996.

Així mateix, podem destacar que durant 1995 s'ha produït una anul.lació de drets
d'exercicis tancats per import de 0,1 milions de pessetes, sense que el suport documental
aportat per la Universitat siga suficient per a l'adequada formalització d'aquesta baixa.

De les obligacions reconegudes pendents de pagament a 31 de desembre de 1994
(segons els pressuposts liquidats de 1994), s'han anul.lat durant 1995 obligacions per un
import conjunt de 5 milions de pessetes, sense que la documentació aportada siga
suficient per a acreditar l'anul.lació.



Universitat d'Alacant. Exercici de 1995

- 168 -

8. TRESORERIA

8.1 Organització de la tresoreria

Per a la gestió dels seus fons, la Universitat usa distints tipus de comptes bancaris; entre
els quals:

a) Comptes centralitzats d'ús general, que són els que s'integren en la informació
dels comptes anuals. Són comptes operatius.

b) Comptes restringits afectats a la recaptació de taxes i d'altres ingressos. La
Universitat en transfereix els saldos periòdicament als comptes operatius.

c) Comptes de maniobra destinats a despeses per a justificar, que usen els diferents
centres de despesa.

d) Comptes nominats en moneda estrangera (dos en ECU's i un en dòlars), per a la
recepció d'ingressos provinents de la CEE i per a l'operatiu en moneda
internacional.

El control dels comptes bancaris centralitzats de la Universitat correspon -segons que
estableix l'article 21.1 de les bases per a l'execució del pressupost de 1995- al Servei de
Comptabilitat. D'altra banda, el control dels comptes bancaris assignats als distints
centres de despesa correspon al Servei de Gestió Econòmica.

La tresoreria a 31 de desembre de 1995 és de 268 milions de pessetes i està constituïda
pels saldos en comptes corrents oberts en entitats financeres a nom de la Universitat;
llevat dels saldos dels comptes de despeses per a justificar, que es troben classificats com
a "deutors extrapressupostaris".

La remuneració dels comtpes corrents oscil.la del 0% al 8,33% d'interés.

Hem sol.licitat confirmació dels saldos a 31 de desembre a totes les entitats financeres
amb què opera la Universitat; però no n'hem rebut resposta de totes. Aquest fet ha
constituït una limitació a l'abast del treball de fiscalització desenvolupat, tant en l'apartat
del règim de disposició dels fons, com en l'apartat dels tipus d'interés aplicats.

8.2 Conciliacions bancàries

Tal i com havíem comentat en informes de fiscalització d'exercicis anteriors, el sistema
comptable de la Universitat no permet conéixer, en un moment determinat, el saldo
individual dels distints comptes bancaris existents; raó per la qual el control es practica
de forma extracomptable. Aquest fet posa de manifest una debilitat del sistema de
control intern de la Universitat, que es manté en l'actualitat.

Això no obstant, en l'anàlisi realitzada sobre les conciliacions bancàries efectuades a 31
de desembre de 1995, no s'han detectat incidències significatives. Així mateix, podem
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destacar la millora evident en els mecanismes de control portada a efecte per la
Universitat, respecte d'exercicis anteriors; per tal com:

a) Durant 1995 han preparat una conciliació segregada per a cada un dels comtpes
bancaris; en lloc de la conciliació conjunta per a tots els comptes efectuada en
1994.

b) Les conciliacions s'han fet en un imprés estandarditzat i escaient.

c) Això no obstant, no s'hi assenyala l'origen de les distintes partides conciliatòries,
ja que en la descripció només es detalla l'import del xec o de la transferència
bancària, la data del càrrec en el compte per part del banc -en alguns casos-, i en
uns altres, el número del manament de pagament corresponent, que al seu torn
agrupa generalment nombrosos pagaments; cosa que dificulta la recerca i
identificació d'apunts concrets.

8.3 Comptes de maniobra

Algunes unitats administratives de la Universitat, que gestionen el pressupost
descentralitzat, disposen d'un compte de maniobra per a realitzar determinats pagaments.

En relació a aquests comptes, en l'informe d'auditoria de la Intervenció General de la
Generalitat Valenciana corresponent a 1995, s'ha evidenciat l'existència de fets que
haurien de ser comptabilitzats, perquè tenen naturalesa pressupostària o, fins i tot,
extrapressupostària; sense que hi siga escaient considerar-los al marge del sistema
comptable de la Universitat.

Tal és el cas dels ingressos i pagaments relacionats amb el programa FUNDESEM, que
recull les operacions relacionades amb les pràctiques d'alumnes en empreses. Així mateix,
es considera inadequat reflectir solament en comptabilitat el saldo del compte que
registra les operacions realitzades amb activitats esportives, ja que no es comptabilitzen
els ingressos i pagaments, sinó només la diferència entre uns i altres; cosa que contradiu
el principi de pressupost brut.

Quant a això, es considera necessari reforçar els mecanismes de control existents.
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9. OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES

El detall dels saldos dels comptes extrapressupostaris a 31 de desembre de 1995, és el
següent, en milions de pessetes:

Deutors 31/12/95

Acomptes de Tresoreria

D'altres

524

22

TOTAL 546

Creditors 31/12/95

Renda persones físiques

Seguretat Social

Drets passius i MUFACE

Hisenda pública. Creditors per IVA

D'altres

Crèdits rebuts

Partides pendents d'aplicació

288

12

104

11

4

1.806

46

TOTAL 2.271

Quadre 23

a) Deutors

Els saldos deutors, que pugen a 546 milions de pessetes, representen pagaments
efectuats per la Universitat. Destacarem un import de 524 milions de pessetes consignat
com a acompte de tresoreria: en corresponen 82 milions de pessetes al saldo del
tancament de l'exercici econòmic dels comptes corrents gestionats pels centres de
despeses (ja comentats en l'apartat 8.1 del present informe); la composició dels restants
442 milions de pessetes s'indica en l'apartat 2.3 d'aquest informe.

Aquesta pràctica, repetida en exercicis passats, de considerar com a acomptes de
tresoreria despeses i pagaments realitzats però no imputats als respectius pressuposts per
falta de crèdit suficient i adequat, infringeix la normativa vigent i desvirtua la liquidació
del pressupost i el resultat d'aquest.

b) Creditors

Els saldos creditors es xifren en 2.271 milions de pessetes i es refereixen a cobraments o
retencions efectuats per la Universitat que estan pendents de ser pagats a tercers, o
imputats definitivament al pressupost d'ingressos.

b.1) IRPF
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La quantia d'aquesta partida és de 288 milions de pessetes i correspon a les retencions,
en concepte d'IRPF, practicades durant el quart trimestre de 1995; el seu abonament a la
Hisenda pública tingué lloc el dia 22 de gener de 1996. Així mateix, destacarem que,
durant 1995, la resta de retencions trimestrals de l'exercici han sigut ingressades en temps
i forma adequats; addicionalment s'han abonat les quotes pendents d'exercicis anteriors i
els interessos de demora i recàrrecs corresponents.

b.2) IVA

Les declaracions d'IVA corresponents als quatre trimestres de l'exercici de 1995 pugen a
36 milions de pessetes, per quotes d'IVA.

L'import pendent de pagament a 31 de desembre de 1995, que és d'11 milions de
pessetes, correspon a l'IVA meritat en el quart trimestre de 1995 i el van abonar el dia 31
de gener de 1996. Així mateix, durant l'exercici de 1995 es van pagar les quotes pendents
liquidades en exercicis anteriors, i els interessos per ajornament i els recàrrecs
corresponents.

D'altra banda, les declaracions per IVA no estan adequadament formalitzades, perquè hi
falten dades referents a la liquidació.

Tampoc no han confeccionat la declaració anual d'operacions, model 348, correponent
als exercicis de 1993, 1994 i 1995.

b.3) Seguretat Social

L'epígraf de Seguretat Social correspon a la retenció de la quota obrera del mes de
desembre de 1995, pagada en el mes de gener de 1996.

b.4) Drets passius i MUFACE

Aquest epígraf, amb un import pendent de pagament al tancament de l'exercici
pressupostari de 104 milions de pessetes, correpon a MUFACE de l'últim trimestre de
l'exercici (13 milions de pessetes) i als drets passius de totes les retencions practicades
durant l'exercici i no pagades (91 milions de pessetes). Tots dos imports foren satisfets
en 1996.

b.5) Crèdits rebuts

Aquesta partida, la més significativa dels creditors extrapressupostaris, i que puja a 1.806
milions de pessetes a 31 de desembre de 1995, recull els imports disposats de diverses
operacions de crèdit concertades amb entitats financeres, amb la finalitat de finançar el
Pla d'Inversions -tal i com hem comentat en l'apartat 5.4 d'aquest informe-i operacions
corrents de la Universitat.

El detall dels crèdits que figuren en extrapressupostaris és el següent:
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Concepte
Import

(milions ptes.) Finalitat

Banco Bilbao Vizcaya

Caja Madrid

C.A.M.

606

600

600

Pla d'Inversions

Pla d'Inversions

Ops. tresoreria

TOTAL 1.806

Els crèdits del BBV (606 milions de pessetes) i de Caja Madrid (600 milions de pessetes)
han sigut destinats a finançar el Pla d'Inversions -tal com hem comentat abans- i tenen
l'origen en l'acord que, per al desenvolupament del Pla, van subscriure la Generalitat
Valenciana i la Universitat.

El crèdit del BBV fou subscrit el dia 13 de setembre de 1995 i la disposició de fons
tingué lloc, per a la totalitat de l'operació de préstec concertada, en octubre del mateix
any. Al seu torn, el concedit per Caja Madrid va ser subscrit amb aqueixa entitat el dia 21
de setembre de 1995 i la disposició de fons es produí al llarg dels mesos d'octubre i
desembre de 1995. El termini d'ambdues operacions de crèdit és de quatre anys i les
disposicions n'estan subjectes a l'autorització prèvia de la Generalitat Valenciana.

En el quadre número 24 figuren les autoritzacions efectuades per la Generalitat
Valenciana. Quant a això, assenyalarem que, malgrat haver autoritzat un import de 1.294
milions de pessetes, hom només va disposar de 1.206 milions de pessetes.

Anualitat
1995

Inversions
1995

Autorització disposició
de pòlisses de crèdit

Total
autoritzat

Justifics. pents.
de conformar

Cobraments de la
Generalitat Valenciana

1995 1996 1995 1996

4.190 4.075 1.294 2.608 3.902 173 - 289

Quadre 24

En 1995, la Universitat i la CAM formalitzaren una línia d'acomptes amb un límit de 950
milions de pessetes, per cobrir dèficits de tresoreria. A 31 de desembre de 1995, els
acomptes vigents ascendien a 600 milions de pessetes, de 300 milions de pessetes cada
un, i redituen un interés del 9,3%. Tots dos han sigut cancel.lats en 1996.
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10. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS

En els quadres 25 i 26 es reflecteix el balanç de situació i el compte de resultats. En
relació a aquests estats, hem d'assenyalar:

1.- Igual com en l'exercici anterior, a 31 de desembre de 1995 no s'ha efectuat cap
periodificació en despeses. Tampoc no s'han periodificat els preus acadèmics.

2.- Igual com en l'exercici anterior, la Universitat no ha practicat dotacions a
l'amortització, ni cap provisió.

3.- Igual com en l'exercici anterior, la Universitat no reflecteix en el seu actiu els fons
bibliogràfics ni les existències de publicacions.

4.- Igual com en exercicis anteriors, les subvencions de capital, les incorporen als
resultats de l'exercici.

5.- Igual com en l'exercici anterior, en el compte de resultats de l'exercici, no figuren
les anul.lacions de drets i d'obligacions de pressuposts tancats, per import de 0,1 i
5 milions de pessetes, respectivament.

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 1995
(en milions de pessetes)

ACTIU PASSIU

Immobilitzat 15.834 Patrimoni i reserves 401

- Immobilitzat material propi 15.829 - Patrimoni 401

- (Menys: amortització acumulada) -- Subvencions de capital 19.162

- Immobilitzat financer 5 - Subvencions de capital rebudes 19.162

Deutors 6.970 Deutes a mitjà i llarg termini 210

- Deutors per drets reconeguts 6.424 - Préstecs de l'interior 210

- D'altres deutors no pressupostaris 546 Deutes a curt termini 5.707

Comptes financers 222 - Creditors per obligs. reconegudes 3.482

- Partides pendents d'aplicació (46) - Entitats públiques 402

- Bancs i institucions de crèdit 268 - D'altres creditors no pressupostaris 1.823

Resultats 2.454

- Resultats pendents d'aplicació 2.401

- Resultats de l'exercici (pèrdues) 53

TOTAL ACTIU 25.480 TOTAL PASSIU 25.480

Quadre 25
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COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI DE 1995
(en milions de pessetes)

RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI

Deure Haver

Existències, saldos inicials - Existències, saldos finals -
Compres 143 Vendes 2.714
Despeses de personal 6.636 Renda propietat i empresa 65
Despeses financeres 199 Transferències corrents 6.097
Tributs 13 D'altres ingressos 26
Treballs, subministrs. i serveis exteriors 1.964
Prestacions socials -
Transferències corrents -
Transferències de capital -
Dotació per a amortitz. i provisions -

Saldo creditor - Saldo deutor 53

TOTAL 8.955 TOTAL 8.955

RESULTATS EXTRAORDINARIS

Deure Haver

Pèrdues extraordinàries sofrides per béns

inclosos en l'immobilitzat

Saldo creditor - Saldo deutor -

TOTAL - TOTAL -

MODIFICACIÓ DE DRETS I D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS ANTERIORS

Deure Haver
Augment del saldo de drets pents. cobr.
Obligacions anul.lades

-
-

Saldo creditor - Saldo deutor -

TOTAL - TOTAL -

RESULTATS DE L'EXERCICI

Deure Haver

Resultats corrents de l'exercici 53 Resultats corrents de l'exercici -
Resultats corrents d'exercicis anteriors - Modificació drets i obligs. exers. ants.
Resultats extraordinaris -

Benefici net - Pèrdua neta (saldo deutor) 53

TOTAL 53 TOTAL 53

Quadre 26
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11. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

A) Quant a la rendició dels comptes i els estats comptables

1.- La Universitat ha retut els comptes de l'exercici de 1995 per mitjà de la
Intervenció General de la Generalitat Valenciana dins del termini legal establit a
aqueix efecte.

2.- Tal com es diu en l'apartat 10 d'aquest informe, sobre el subsistema
economicopatrimonial, la Universitat ha de:

- Efectuar les periodificacions que pertoquen i les dotacions a l'amortització
i les provisions pertinents.

- Reflectir en l'actiu els fons bibliogràfics i les existències de publicacions.

- Registrar, en l'estat de modificacions de drets i d'obligacions d'exercicis
anteriors i en els resultats de l'exercici, les anul.lacions de drets i
d'obligacions de pressuposts tancats, que hauran d'estar degudament
documentats en l'expedient.

B) Quant a l'execució del pressupost

1.- El grau d'execució del pressupost de despeses ha sigut del 90,9%, percentatge
satisfactori; mentre que el de compliment és del 76,5%.

2.- Quant al pressupost d'ingressos, el grau d'execució en fou del 100%, que es
considera elevat. El grau de compliment se'n xifra en un 58,9%.

Això no obstant, cal tenir en compte les observacions efectuades sobre la
liquidació del pressupost que es recullen en l'apartat 2.3 d'aquest informe,
referides a determinats fets no comptabilitzats de forma adequada.

C) Quant al compliment del principi de legalitat, i d'altres qüestions

1.- La revisió dels expedients de contractació ha posat de manifest que la gestió de
les contractacions ha sigut conforme -per regla general- a la normativa legal;
sense perjudici de les observacions contingudes en l'apartat 4 d'aquest informe.

2.- Cal destacar la millora en la confecció de les conciliacions; malgrat que cal
perfeccionar-les.

3.- També s'ha de posar en relleu l'esforç realitzat per la Universitat a cancel.lar els
ajornaments concedits en determinats deutes tributaris. També insistim en el fet
que cal formalitzar adequadament determinades liquidacions i elaborar i presentar
la declaració anual d'operacions (model 348).



V. UNIVERSITAT JAUME I
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1. PRESENTACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES

Els comptes anuals de 1995 de la Universitat Jaume I (d'ara endavant, Universitat) han
sigut retuts, d'acord amb la normativa aplicable, per mitjà de la Intervenció General de la
Generalitat Valenciana i abans del 30 de juny de 1996.
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2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

2.1 Pressupost inicial

En el quadre número 1 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució del pressupost
inicialment aprovat per als exercicis de1994 i 1995:

Pressupost inicial Variació pressupost

1995 1995/1994

Taxes i d'altres ingressos 597 670 73 12,2%

Transferències corrents 2.269 2.711 442 19,5%

Ingressos patrimonials 21 19 (2) (9,5)%

Transferències de capital 320 1.004 684 213,7%

Romanent de tresoreria 0 0 0 0%

Total ingressos 3.207 4.404 1.197 37,3%

Despeses de personal 2.247 2.643 396 17,6%

Despeses de funcionament 501 513 12 2,4%

Despeses financeres 12 1 (11) (91,7)%

Transferències corrents 66 49 (17) (25,8)%

Inversions reals 381 1.198 817 214,4%

Total despeses 3.207 4.404 1.197 37,3%

Quadre 1

El pressupost inicial per a 1995 és de 4.404 milions de pessetes; això significa un
increment del 37,3%, respecte de l'aprovat per a l'exercici de 1994. Aquesta variació
s'explica bàsicament, d'una banda, per l'increment dels crèdits prevists en el capítol
d'inversions reals per a l'equipament dels edificis del nou campus i la construcció de
l'Institut de Tecnologia Ceràmica; així com, de l'altra, per l'augment de les despeses de
personal. Correlativament, en el pressupost d'ingressos es produeix un increment en el
capítol de transferències de capital, per la subvenció que han de rebre de la Generalitat
Valenciana per al finançament de les despeses per inversions reals.

Així mateix, en el pressupost d'ingressos s'observa un augment en les previsions de les
transferències corrents -respecte a l'exercici anterior-, per l'increment de la subvenció
corrent de la Generalitat Valenciana, en aplicació del nou model de finançament de les
universitats públiques valencianes, aprovat per un acord entre aquestes i el Consell de la
Generalitat Valenciana.
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2.2 Modificacions pressupostàries

Les modificacions practicades en el pressupost inicial, pugen a un total de 763 milions de
pessetes; cosa que representa un increment del 17,3%.

Les modificacions pressupostàries netes de 1995, per capítols d'ingressos i de despeses, i
les variacions percentuals, es mostren en el quadre número 2, en milions de pessetes:

Pressupost
inicial Modificacions

Pressupost
definitiu

Increment ppt.
defin./inicial

Taxes i d'altres ingressos 670 12 682 1,8%

Transferències corrents 2.711 8 2.719 0,3%

Ingressos patrimonials 19 0 19 0,0%

Transferències de capital 1.004 470 1.474 46,8%

Actius financers 0 273 273 --

Total ingressos 4.404 763 5.167 17,3%

Despeses de personal 2.643 13 2.656 0,5%

Despeses de funcionament 513 93 606 18,1%

Despeses financeres 1 0 1 0,0%

Transferències corrents 49 62 111 126,5%

Inversions reals 1.198 595 1.793 49,7%

Total despeses 4.404 763 5.167 17,3%

Quadre 2

Els increments més rellevants es produeixen, pel que fa als ingressos, en les
transferències de capital procedents de la Comunitat Europea, en el marc dels programes
FEDER (Fons Europeus per al Desenvolupament Estructural de les Regions).
Correlativament, en el pressupost de despeses s'incrementen les inversions finançades
pels fons citats.

Així mateix, com a font de finançament de modificacions pressupostàries, hom ha
recorregut al romanent de tresoreria de l'exercici anterior; tal i com permet l'article
54.3.g de la Llei de Reforma Universitària.

Dels 22 expedients de modificacions pressupostàries tramitats durant 1995, n'hem
revisats set. En l'examen seu s'ha posat de manifest que, les modificacions, les ha
aprovades en tots els casos l'òrgan competent, que s'ajusten a les modalitats recollides en
el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i que estan
suficientment suportades.

2.3 Resultat pressupostari i romanent de tresoreria
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En el quadre número 3 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució dels resultats dels
exercicis de 1993, 1994 i 1995.

El superàvit pressupostari de l'exercici de 1995 (diferència entre els drets i les
obligacions reconeguts en el dit exercici) ha sigut de 464 milions de pessetes. Dels ajusts
d'exercicis tancats, resulta un superàvit de l'exercici de 446 milions de pessetes.

Concepte
Import

exercici 93
Import

exercici 94
Import

exercici 95

Drets reconeguts de l'exercici: 3.750 3.370 4.758

Obligacions reconegudes de l'exercici: 3.741 3.094 4.294

Superàvit<Dèficit>Pressupost 9 276 464

Ajusts d'exercicis tancats:

- Anul.lació de drets (1) (1) (17)

- Anul.lació d'obligacions (23) 2 --

- Rectificació d'obligacions 12 (10) (1)

Anul.lació d'extrapressupostaris: 3 --

Superàvit<Dèficit>De l'exercici (3) 270 446

Superàvit acumulat a 31-12-94 143 141 411

Superàvit acumulat a 31-12-95 140 411 857

Quadre 3

A efectes comparatius, si n'excloem el capítol IX d'ingressos, els resultats pressupostari i
de l'exercici es situen respectivament en 284 i 267 milions de pessetes; xifres que estan
en línia amb les obtingudes en l'exercici anterior.
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En el quadre número 4 mostrem l'estat de romanent de tresoreria calculat per la
Universitat, on es presenta un romanent total de 768 milions de pessetes.

Concepte Import

(+) I.- Drets pendents decobrament 1.652

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 1.493

(+) Deutors de pressuposts d'exercicis tancats 25

(+) Deutors extrapressupostaris per ajornament de preus acadèmics 113

(+) D'altres deutors extraopressupostaris 26

(Per a deduir: Provisió genèrica per a insolvències) (5)

(-) II.- Obligacions pendents de pagament (951)

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 579

(+) Creditors de pressuposts d'exercicis tancats 2

(+) Creditors per devolució d'ingressos 4

(+) Creditors extrapressupostaris per periodificació de despeses 21

(+) Entitats públiques creditores 162

(+) D'altres creditors extrapressupostaris 4

(+) Entitats financeres creditores per pòlisses de crèdit disposades 179

(-) III.- Provisions (9)

(+) Provisió per a l'impost sobre societats 9

(+) IV.- Fons líquids 76

(+) Existència en caixa

(+) Saldos de comptes corrents en institucions financeres 76

1.- Romanent de tresoreria afectat

2.- Romanent de tresoreria no afectat

400

368

Romanent de tresoreria total (1 + 2) 768

Quadre 4

Aquesta magnitud mesura les possibilitats de l'entitat per a finançar la despesa
pressupostària de l'exercici següent, i ve a representar els dèficits o superàvits acumulats
produïts al llarg dels distints exercicis, minorats per les provisions per a insolvències.
Seguint un criteri de prudència, la Universitat ha detret, per al càlcul del romanent, les
provisions per a l'impost sobre societats i les periodificacions per despeses meritades no
vençudes; cosa que redueix el risc de comptar amb un romanent de tresoreria
sobrevalorat per a finançar despeses d'exercicis futurs, que finalment podra provocar un
dèficit de tresoreria.
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3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

L'execució del pressupost de despeses, a escala de capítols, figura en el quadre número 5
en milions de pessetes:

El grau d'execució (que relaciona les obligacions reconegudes amb les previsions
definitives), ha sigut del 83,1%; mentre que el grau de compliment (que relaciona els
pagaments líquids amb les obligacions reconegudes) ha sigut del 86,5%.

Despeses
Crèdits

definitius
Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids

Obligacions
pents. pag.

Grau
execució

Grau
compliment

Despeses de personal 2.656 2.512 2.512 0 94,6% 100,0%

Despeses de funcionament 606 576 434 142 95,0% 75,3%

Despeses financeres 1 1 1 0 100,0% 100,0%

Transferències corrents 111 88 81 7 79,3% 92,0%

Inversions reals 1.793 1.117 687 430 62,3% 61,5%

TOTAL 5.167 4.294 3.715 579 83,1% 86,5%

Quadre 5
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Crèdits definitius Obligacions reconegudes Pagaments líquids

3.1 Despeses de personal

Durant l'exercici, les obligacions reconegudes en el capítol I, "Despeses de personal", han
ascendit a 2.512 milions de pessetes; cosa que denota un grau d'execució del 94,6%. El
grau de compliment ha sigut del 100,0%. Aquest capítol és el més rellevant del
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pressupost de la Universitat, puix que absorbeix el 58,5% del total d'obligacions
reconegudes de l'exercici corrent.

En el quadre número 6 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució de les obligacions
reconegudes, detallades per articles, del capítol I, entre els exercicis de 1994 i 1995.

Concepte 1994 1995
Increment

absolut
Increment

relatiu

Sous i salaris

Cotitzacions socials

D'altres despeses socials

1.861

334

1

2.126

385

1

265

51

0

14,2%

15,3%

0,0%

TOTAL 2.196 2.512 316 14,4%

Quadre 6

El detall del personal al servei de la Universitat a 31 de desembre dels exercicis de 1992
a 1995, és el següent:

Personal
Total

31-12-92
Total

31-12-93
(*) Total
31-12-94

Total
31-12-95

Increment
94/93

Increment
95/94

P.D.I.:

- Funcionaris docents 105 134 150 163 11,9% 8,7%

- Funcionaris docents interins 162 128 109 101 -14,8% -7,3%

- Contractats docents 122 152 249 338 63,8% 35,7%

P.A.S.:

- Funcionaris no docents 34 37 48 53 29,7% 10,4%

- Funcionaris no docents interins - 71 75 78 5,6% 4,0%

- Laborls no docents fixos 38 38 25 71 -34,2% 184,0%

- Laborals no docents no fixos 129 65 50 38 -23,1% -24,0%

TOTAL 590 625 706 842 13,0% 19,3%

(*) Registra les últimes variacions.

Quadre 7

En el desenvolupament del treball de fiscalització d'aquest capítol, la Sindicatura de
Comptes ha diferenciat tres àrees d'actuació:

a) Revisió analítica, avaluant la raonabilitat de l'evolució interanual i intermensual de
la despesa de personal.
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b) Anàlisi en detall de les nòmines satisfetes per la Universitat durant l'exercici de
1995, i revisió dels expedients de personal corresponents.

c) Anàlisi comparativa de la despesa de sous i salaris amb les declaracions
trimestrals i anual de retencios d'ingressos a compte de l'IRPF; així com la revisió
dels percentatges de retenció aplicats.

a) Revisió analítica

En el quadre número 6 s'observa que l'increment de la despesa de cotitzacions socials és
similar al de la despesa de sous i salaris. Això no obstant, la despesa de sous i salaris
experimenta un augment, respecte de l'exercici anterior, inferior al de l'increment de la
plantilla a 31 de desembre, que ha sigut del 19,3%; segons que podem veure en el quadre
número 7.

Això s'explica perquè l'augment de plantilla, personal docent majoritàriament, es
produeix sobretot en octubre, quan s'inicia el curs acadèmic; raó per la qual cal ponderar
aquest increment a efectes comparatius.

El quadre número 8 presenta les obligacions reconegudes en l'article 11, "Sous i salaris",
en els exercicis de 1994 i 1995, per conceptes, i la seua variació interanual; en milions de
pessetes.

Variació de la despesa de sous i salaris
94/95 1994 1995

Increment
absolut

Increment
relatiu

Alts càrrecs

Funcionaris

Laborals

Eventuals

Contractats docents

Retribucions per convenis i cursos

35

1.346

73

132

275

--

39

1.442

100

111

429

5

4

96

27

(21)

154

5

11,4%

7,1%

37,0%

(15,9%)

56,0%

--

Total sous i salaris 1.861 2.126 265 14,2%

Quadre 8

b) Prova de nòmines

Hem seleccionat, de la llista de nòmines de setembre, una mostra de deu persones, amb
la distribució següent: tres pertanyents al col.lectiu de personal docent funcionari, tres de
personal funcionari d'administració i serveis, tres de personal laboral d'administració i
serveis i un docent contractat en règim de dret administratiu (en concret, un professor
associat).

Les proves realitzades han tingut com a objectiu verificar:
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- Si les retribucions són les que pertoquen.

- Si existeix nomenament o contracte, titulació i forma d'accés al lloc de treball;
així com els justificants de la concessió de complements per mèrits docents o per
activitat investigadora -si és el cas- i el suport de la resta de conceptes retributius,
com ara triennis, co.laboració en cursos d'especialització o convenis i contractes
d'investigació...

També hem revisat les retribucions percebudes durant la resta de l'exercici, per detectar
possibles variacions, i n'hem obtingut explicació satisfactòria de totes.

A partir del treball realitzat, podem concloure que en tots els casos les retribucions eren
conformes a les taules vigents, i suportades per la documentació necessària. Quant a la
revisió d'expedients, per regla general estan complets i actualitzats.

D'altra banda, s'hi ha posat de manifest que les retribucions al personal que participa en
convenis o contractes d'investigació, o cursos d'especialització, no es comptabilitzen
sempre en el subconcepte i programa destinats a aqueix efecte en el capítol I.

c) Resum anual de retencions per IRPF

Segons el model 190, de declaració anual de retencions per IRPF, la base de retenció
corresponent als rendiments de treball s'eleva a 2.155 milions de pessetes. La diferència
amb les obligacions reconegudes de sous i salaris es deu -segons la informació facilitada
per la Universitat- a les dietes per assistència a tribunals, que estan subjectes a retenció i
que en el pressupost es registren en el capítol II.

Addicionalment, i per a la mostra de deu persones descrita en el punt anterior, hem
verificat la coincidència entre la suma de retribucions íntegres segons les nómines, i el
que es declara com a base de retenció en el resum anual.

3.2 Despeses de funcionament

En el quadre número 9 es mostren, a escala de concepte, les obligacions reconegudes en
el capítol II, "Despeses de funcionament", durant els exercicis de 1992 a 1995.

Les obligacions reconegudes en aquest capítol foren de 576 milions de pessetes, un
13,4% de les obligacions reconegudes a 31 de desembre de 1995. Això explica un grau
d'execució del 95,0%; els pagaments realitzats foren del 75,3% de les obligacions
reconegudes i queden 142 milions de pessetes com a pendents de pagament.
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Concepte 1992 1993 1994 1995

Tributs 0 0 1 1

Arrendament de béns 1 5 3 4

Reparació i conservació de béns 20 48 63 79

Subministraments 62 71 70 87

Transports i comunicacions 52 64 49 57

Treballs realitzats per altres empreses 93 90 87 108

Primes d'assegurances 1 1 5 7

Material d'oficina 90 59 54 76

Despeses diverses 65 87 87 87

Dietes, locomoció i trasllats 17 26 31 42

D'altres indemnitzacions 12 18 19 28

TOTAL 413 469 469 576

Quadre 9

Les incidències detectades en la fiscalització dels contractes -les imputades a aquest
capítol inclusivament- figuren en l'apartat 4 d'aquest informe.

3.3 Despeses financeres

En el capítol III de despeses, "Despeses financeres", es van reconéixer, en l'exercici de
1995, obligacions per import d'1 milió de pessetes.

3.4 Transferències corrents

Les obligacions reconegudes en el capítol IV de despeses, "Transferències corrents",
ascendiren a 88 milions de pessetes, un 0,2% del total d'obligacions reconegudes en
l'exercici. El grau d'execució del capítol va ser del 79,3% de la previsió definitiva. El
grau de compliment de les obligacions fou del 92,0%.

3.5 Inversions reals

En el capítol VI del pressupost de despeses, "Inversions reals", es registren les compres
de béns d'immobilitzat material. Destaca el fet que, fins a l'exercici de 1993, es
comptabilitzaven també en aquest capítol les despeses d'investigació, incloent-hi les
derivades dels contractes i convenis d'investigació -independentment de la seua
naturalesa-, i les despeses de personal i d'altres despeses corrents associades. En 1994 es
posa fi a aquesta pràctica i s'imputen al capítol VI només despeses per immobilitzat.

Així, els valors acumulats fins a l'exercici de 1993 en els respectius pressuposts de la
Universitat, per aquest concepte, (i que pugen a un total de 234 milions de pessetes), es
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presenten en el balanç de situació a 31 de desembre de 1995 dins de la rúbrica
d'"Immobilitzat material"; en la memòria dels comptes anuals s'indica que la seua
regularització està prevista, una vegada identificada la part que correspon a béns
inventariables, o d'immobilitzat material, i la part de les despeses corrents que en el
subsistema de comptabilitat economicopatrimonial s'imputarà a resultats.

En aquest context (i tenint en compte, a efectes comparatius que les altres universitats
segueix imputant en aquest capítol despeses d'investigació, sense considerar-ne la
naturalesa), les obligacions reconegudes per la Universitat en l'exercici de 1995 s'eleven a
1.117 milions de pessetes, que equivalen al 26,0% del total d'obligacions del pressupost
de despeses. El grau d'execució es xifra en el 62,3% i el grau de compliment, en el
61,5%.

El detall de les obligacions reconegudes, per conceptes, és el que presentem a
continuació en el quadre número 10, expressat en milions de pessetes:

Concepte Import %

Edifici i d'altres construccions

Maquinària, instal.lació i utillatge

Mobiliari i estris

Equips informàtics

Fons bibliogràfics

283

244

230

250

110

25,3%

21,8%

20,6%

22,4%

9,9%

TOTAL 1.117 100,0%

Quadre 10

Tal i com hem comentat en l'apartat 2.1 del present informe, els crèdits per a inversions
reals pateixen un increment significatiu, respecte de l'exercici anterior; i ocorre igual amb
les obligacions reconegudes, que en 1994 ascendien a 379 milions de pessetes; cosa que
representa un augment del 195%. Això resulta més significatiu, si tenim en compte que
una part de les inversions realitzades en 1995 en nous edificis de la Universitat és
executada a càrrec del pressupost de la Conselleria d'Educació i Ciència; tal i com
descrivim més avant.

El saldo a 31 de desembre de 1995 de l'epígraf "Immobilitzat material" del balanç de
situació, és de 3.547 milions de pessetes. De tota manera, la sèrie de circumstàncies que
a continuació exposem determina que aquesta Sindicatura no puga opinar sobre la
raonabilitat d'aqueixa xifra.

a) No disposem d'un inventari valorat que detalle la composició per elements
d'aquest immobilitzat.
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b) No han dotat cap provisió per a amortitzacions des de la creació de la
Universitat.

c) En l'import que es mostra en el balanç de situació, no s'inclou el valor dels béns
transferits per la Universitat de València, ja que no disposen d'una relació
individualitzada i valorada dels esmentats béns que integren el patrimoni de la
Universitat Jaume I.

d) Està pendent de quantificar l'import que, dins de l'epígraf "Immobilitzat
immaterial", apartat "Despeses d'investigació i desenvolupament", amb un saldo
de 234 milions de pessetes, correspon a béns tangibles que hagen de ser
incorporats al saldo d'"Immobilitzat material", una vegada realitzat l'estudi
pertinent.

Cal assenyalar que, segons que s'indica en la memòria dels comptes anuals, la Universitat
té previst, en el pressupost de 1996, el crèdit necessari per a l'execució dels treballs
d'inventari i valoració menesters per a eliminar aquestes limitacions en la informació dels
estats financers i de control intern.

Per acabar, direm que les fonts principals de finançament de les inversions de 1995 són
dues: transferències de capital de la Generalitat Valenciana, per a les inversions incloses
en el Pla Plurianual d'Invesions, i transferències de capital de la Comunitat Europea, en el
marc dels programes FEDER.

El 3 d'abril de 1995 es signa l'"Acord entre la Generalitat Valenciana i la Universitat
Jaume I per al desenvolupament del Pla d'Inversions en el període 1995-2001". En
aquest important acord, la Generalitat Valenciana es compromet a autoritzar i finançar
inversions per un valor màxim de 10.479 milions de pessetes, al llarg del citat període de
set anys.

L'anualitat màxima que ha de finançar la Generalitat Valenciana en l'exercici de 1995 era
de 2.819 milions de pessetes, dels quals la Universitat només gestiona 700 milions de
pessetes; la resta n'és per a les obres de construcció de la Facultat de Ciències Jurídiques
i Econòmiques, que ha de contractar directament la Conselleria d'Educació i Ciència.
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

En el quadre número 11 figuren els expedients de contractació tramitats durant l'exercici,
desglossats per tipus de contracte i modalitats d'adjudicació. Així mateix, s'hi recull el
detall de la revisió realitzada:

Tipus de contracte i Total Revisats

d'adjudicació Milions ptes. Nombre exps. Milions ptes. Nombre exps.

Obres Subhasta - - - - - - - -

Concurs 600 100,0% 1 100,0% 600 100,0% 1 100,0%

Proced. negociat - - - - - - - -

Total 600 100,0% 1 100,0% 600 100,0% 1 100,0%

Subministr. Concurs 840 84,4% 44 53,7% 165 19,6% 5 11,4%

Proced. negociat 142 14,3% 35 42,7% 13 9,2% 3 8,6%

N/C 13 1,3% 3 3,6% -- -- -- --

Total 995 100,0% 82 100,0% 178 17,9% 8 9,8%

D'altres Concurs 92 43,0% 3 10,7% 68 73,9% 2 66,6%

contractes Proced. negociat 4 1,9% 4 14,3% 4 100,0% 4 100,0%

Pròrrogues 118 55,1% 21 75,0% -- -- -- --

Total 214 100,0% 28 100,0% 72 33,6% 6 21,4%

Quadre 11

Cal destacar que la revisió dels expedients de contractació ha posat de manifest que s'han
corregit les deficiències -assenyalades en l'informe d'aquesta Sindicatura de Comptes
corresponent a l'exercici de 1994- referents a l'absència en els expedients de contractació
de l'informe fiscal i a la utilització d'una delegació de competències no ajustada a la
legalitat vigent.

Quant a l'examen de la comptabilització de les despeses derivades dels expedients
seleccionats i a la revisió de la documentació de suport, cal assenyalar que, en general, ha
sigut satisfactori.

La referència conjunta a la L.C.E. i a la L.C.A.P. obeeix al fet que aquesta última entrà
en vigor el dia 8 de juny de 1995. El règim previst en la disposició transitòria primera
d'aquesta llei preveu que els contractes adjudicats abans d'aqueixa data es regiran per la
derogada Llei de Contractes de l'Estat i que els que no s'hi haguessen adjudicat es regiran
per la nova llei; sense que siga obligatori el reajust de les actuacions ja realitzades.
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4.1 Contractes d'obres

Durant 1995, la Universitat va tramitar un contracte d'obres per un import de 600
milions de pessetes, que va ser adjudicat per concurs (obres d'adequació de laboratoris
i/o d'investigació per part del Departament de Ciències Experimentals).

La revisió efectuada ha posat de manifest que, per regla general, els expedients analitzats
han sigut tramitats d'acord amb la legislació aplicable; sense perjudici de les observacions
que comentem tot seguit.

1.- Quant a les actuacios administratives prèvies

- El projecte d'obra s'ha ajustat als requisits prevists en l'article 124 de la L.C.A.P.

- La formalització de les preceptives actes de replantejament i de comprovació del
replantejament, és conforme als articles 129 i 142 de la L.C.A.P

- El plec de clàusules administratives particulars de l'expedient analitzat s'ajusta al
que es preveu en la L.C.A.P.

- L'existència de crèdit s'acredita mitjançant el document comptable RC, "de
retenció de crèdit", coincidint amb el moment d'iniciació de l'expedient.

- Figuren els preceptius informes del Servei Jurídic i d'Intervenció.

- L'aprovació del plec de clàusules administratives i l'adjudicació del contracte, les
ha efectuades el rector, a proposta del gerent, en compliment del que es preveu
en els articles 21.72 i 73 del decret 179/1992, de 10 de novembre, del Consell de
la Generalitat Valenciana, pel qual es va aprovar la normativa singular reguladora
de l'activitat de la Universitat Jaume I.

2.- Quant a la selecció del contractista

L'adjudicació del contracte examinat s'ha fet pel procediment de concurs i d'acord amb el
que es preveu en l'article 86 de la L.C.A.P. L'adjudicació del contracte analitzat s'ha
publicat en el "DOGV", tal i com s'estableix en l'article 94.2 de la L.C.A.P. per als
contractes de més de 5 milions de pessetes. La fiança definitiva de l'adjudicatari s'ha
constituït d'acord amb el que es preveu en l'article 37 de la L.C.A.P.

3.- Quant a la formalització del contracte

El contracte administratiu signat en l'expedient analitzat ha sigut subscrit pel rector,
d'acord amb el que es disposa en els articles 72 i 73 del decret del Consell de la
Generalitat Valenciana 179/1992, de 10 de novembre, pel qual s'aprova la normativa
singular reguladora de l'activitat de la Universitat Jaume I. El contracte s'ajusta, en el seu
contingut, al que es disposa en l'article 55 de la L.C.AP.
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4.2 Contractes de subministraments

Segons la documentació proporcionada per la Universitat, aquesta va tramitar 82
expedients de subministraments en 1995, 44 dels quals foren adjudicats per concurs; 35,
pel procediment negociat, i de 3 no ens han facilitat informació.

La revisió s'ha efectuat sobre vuit expedients, que acaparen un 17,9% de l'import
adjudicat en l'exercici per contractes de subministraments.

L'objecte de la fiscalització ha sigut analitzar l'adequada tramitació dels expedients que
detallem a continuació.

Import d'adjudicació
(milions ptes.)

- Núm. exp. SU/5/95.- Cartells, tríptics i d'altres

- Núm. exp. SU/14/95.- Cambres per a cafeteria àrea jurídica

- Núm. exp. SU/17/95.- Mobiliari d'aules i seminaris

- Núm. exp. SU/35/95.- Equips didàctics de mecànica i resist. de materials

- Núm. exp. SU/44/95.- Persianes i cortines de depart. i d'altres

- Núm. exp. SU/62/95.- Microscopi electrònic d'exploració

- Núm. exp. SU/67/95.- Equip de mesures magnètiques

- Núm. exp. SU/74/95.- Sist. assajos anàlisi modal i vídeo Unit. Predep. Tecno.

2

7

76

4

13

35

20

21

178

La fiscalització dels expedients seleccionats ha posat de manifest que, per regla general,
els han tramitats d'acord amb la normativa vigent; malgrat que s'hi han de destacar les
observacions següents:

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

- En la totalitat dels expedients analitzats, existeix l'ordre de l'òrgan de contractació
que dóna inici a l'expedient.

- En la majoria dels expedients, llevat de dos (SU/35/95 i SU/74/95), consta
l'existència de proposta raonada d'adquisició del subministrament.

- En tots els supòsits figura el document comptable RC, "de retenció de crèdit", en
el moment de començar l'expedient.

- Tots els plecs de clàusules administratives particulars, dels plecs examinats,
responen als continguts exigits en l'article 244 del R.C.E. i en l'actual L.C.A.P.
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- Quant a l'existència del preceptiu informe del Servei Jurídic, hem de fer notar
que, en els expedients analitzats, sol constar còpia d'un informe del Servei Jurídic
sobre un plec-tipus; però sense constatar-ne la data d'aprovació. En el supòsit que
efectivament existisca un plec-tipus de subministraments, el contingut de l'informe
del Servei Jurídic hauria de deixar constatació del fet que els plecs aprovats en
cada cas s'ajusten a aquell.

2.- Quant a la selecció del contractista

- En la totalitat dels expedients analitzats, l'adjudicació, l'ha feta el rector, d'acord
amb el que es disposa en els articles 72 i 73 del decret que aprova la normativa
singular reguladora de l'activitat de la Universitat Jaume I. A més a més, la
selecció s'ha fet d'acord amb el que es preveu en la L.C.E. En els expedients en
què hom ha acudit al concurs, se n'ha inserit l'anunci corresponent en aquells
diaris oficials que, en cada cas, pertocava fer-ho, en aplicació del que es disposa
en l'article 114 del R.C.E., en relació amb l'article 93 R.C.E., o en l'actual article
94.2 de la L.C.A.P.

- Pel que fa a la publicació de les adjudicacions dels expedients analitzats, s'ha
constatat que, en tots els supòsits en què per raó de la quantia era preceptiu, se
n'ha formalitzat l'oportuna publicació en el "DOGV".

3.- Quant a la formalització del contracte

En tots els expedients analitzats, s'ha formalitzat el corresponent contracte administratiu,
que ha sigut subscrit pel rector, aplicant el que es disposa en els articles 72 i 73 de la
normativa reguladora de l'activitat de la Universitat Jaume I. A part d'això, els
contractes, els han formalitzats en tots els casos d'acord amb el que es preveu en l'article
255 del R.C.E. o en l'article 55 de la L.C.A.P. Les distintes fiances provisionals i
definitives, les han constituïdes conformement als articles 112 i 113 de la L.C.E. o als
articles 36 i 37 de la L.C.A.P.

4.- Quant a la recepció de les actes

En els expedients SU/5/95 i SU/62/95, no s'ha constatat la formalització de les
corresponents actes de recepció dels subministraments, incomplint el que es preveu en
els articles 275 i 279 del R.C.E., o bé en l'article 111.2 de la L.C.A.P.
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4.3 D'altres contractes

Els contractes de gestió i prestació de serveis tramitats per la Universitat en l'exercici de
1995 van ser 28: tres en foren adjudicats per concurs; quatre, pel procediment negociat, i
en corresponen vint-i-un a pròrrogues.

Hem revisat sis expedients, que representen el 33,6% del total adjudicat per contractes
de gestió i prestació de serveis.

4.3.1 Contractes de gestió de serveis públics

Hem revisat un expedient (en concret, el SV/1/95, "Servei de màquines dispensadores de
begudes i productes sòlids"), amb un import d'adjudicació de 2 milions de pessetes.

El plec de clàusules administratives de l'expedient SV/1/95 qualifica l'objecte del
contracte de concessió administrativa; raó per la qual es sotmet a la normativa dels
contractes de gestió de serveis públics. Els plecs dels expedients SV/2/95 i SV/3/95,
malgrat que la Universitat els inclou en la mateixa relació que l'anterior, són contractes
de prestació de serveis, tant per l'objecte d'ambdues contractacions, com per la normativa
concreta a què es sotmet la Universitat mateixa.

En la revisió efectuada destaquen les qüestions següents:

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

- El plec de condicions economicoadministratives i tècniques ha sigut aprovat pel
rector, d'acord amb el que es preveu en l'article 73 de la normativa singular
reguladora de l'activitat de la Universitat.

- Pel que fa al contingut del plec de clàusules economicoadministratives i
tècniques, s'ha de fer notar que, en el plec de l'expedient examinat, no s'inclouen
les tarifes màximes i mínimes que la Universitat haja de percebre dels usuaris -tal i
com disposa l'article 211.4 del R.C.E.

- Hi figura el preceptiu informe crític de la Intervenció, que demanen els articles 24
de la L.C.E. i 82 del R.C.E., o l'article 68 de la L.C.A.P., sempre en relació a
l'article 56 de la L.R.U.

2.- Quant a la selecció del contractista

- En l'expedient analitzat, l'adjudicació, l'ha feta el rector, per raó del que es
disposa en l'article 73 de la normativa singular reguladora de l'activitat de la
Universitat.

- Han acudit al procediment de contractació directa; quan haurien d'haver actuat
pel procediment de concurs, ja que no hi concorre cap dels supòsits prevists en
l'article 69 de la L.C.E. Quant a això, hem de fer notar que, en l'acord d'aprovació
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del plec i de la forma de contractació, no s'inclou cap justificació i que, en la
clàusula segona del plec de condicions economicoadministratives, només es recull
una menció genèrica als articles 69 de la L.C.E. i 213 del R.C.E., sense
especificar el supòsit concret -dels cinc possibles- a què s'acull, ni introduir cap
justificació. Cal observar que no resulta aplicable l'article 69.4 de la L.C.E.,
perquè en el plec no s'estableix el termini de duració del contracte

3.- Quant a la formalització del contracte

La formalització del corresponent contracte administratiu s'ajusta al que es
disposa en l'article 215 de la R.C.E. Pel que fa a la fiança constituïda en garantia
de la correcta prestació dels serveis, direm que s'ha efectuat segons el que es
disposa en els articles 124 de la L.C.E. i 381 del R.C.E.; però que caldria haver
previst -en la clàusula vuitena del plec de condicions economicoadministratives-
l'actualització de la fiança per al supòsit d'eventuals pròrrogues de la concessió.

4.3.2 Contractes de prestació de serveis

Els expedients examinats són els següents:

Import adjudicació
(milions ptes.)

- Núm. exp. AS/1/95.- Servei d'assist. en la realització d'activitats esportives

- Núm. exp. AS/2/95.- Servei assist. per a col.locació i substit. recipients sanit.

- Núm. exp. AS/3/95.- Serv. direcció obres constr. edif. Inst. Tecnol. Ceràmica

- Núm. exp. SV/2/95.- Servei de bar-cafeteria-autoservei campus Universitat

- Núm. exp. SV/3/95.- Servei de neteja dels campus de la Universitat Jaume I

1

1

-

3

65

70

L'anàlisi realitzada ha evidenciat que la tramitació s'ha realitzat, en general, d'acord amb
la normativa vigent; malgrat que cal destacar els aspectes que comentem a continuació.
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1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

- En la totalitat dels expedients examinats, s'ha constatat l'existència de l'ordre de
l'òrgan de contractació que implica l'inici formal del procediment; tal i com
exigeixen l'anterior L.C.E. o l'actual L.C.A.P.

- En els expedients AS/1/95 i AS/3/95, figura l'informe, o document anàleg, que
justifica la insuficiència, la falta d'adequació o la conveniència de no ampliar els
mitjans personals amb què compta la Universitat per satisfer les necessitats que
hom tracta de satisfer amb el contracte, per raó del que es disposa en l'article 4
del decret 1.005/1974, de 5 d'abril, o en l'article 203 de la L.C.A.P. En la resta
dels expedients examinats, no consten dades que permeten entrendre com a
complit el dit tràmit.

- S'ha acreditat l'existència de crèdit -mitjançant el document RC, de retenció de
crèdit- en el moment d'iniciar l'expedient.

- Els plecs de clàusules administratives particulars són conformes als continguts
exigits en l'anterior L.C.E. o en l'actual L.C.A.P.

2.- Quant a la selecció del contractista

- Les adjudicacions dels diferents expedients examinats, les ha acordades el rector
de la Universitat, complint el que es preveu en els articles 72 i 73 de la normativa
singular reguladora de l'activitat de la Universitat.

- Pel que fa al procediment de selecció i adjudicació dels diversos expedients
analitzats, podem afirmar que s'ajusta -segons els casos- a l'anterior L.C.E. o a
l'actual L.C.A.P.

3.- Quant a la formalització del contracte

En tots els expedients examinats, els contractes s'han formalitzat d'acord amb el que
preveu la legislació vigent en cada moment. Pel que fa als trets bàsics, hem de fer notar
que s'ajusten el que es disposa en els articles 5 i 6 del decret 1.005/1974, de 4 d'abril, o
en l'article 199 de la L.C.A.P.

4.- Quant a l'execució del contracte

Només en l'expedient AS/1/95, s'ha constatat l'existència d'un informe dels serveis
competents, sobre l'efectiva prestació i el grau de satisfacció dels serveis prestats a
l'empara dels contractes signats.
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5.- Quant a les pròrrogues

En l'expedient AS/2/95, s'ha produït una pròrroga del contracte, que cal reputar correcta
a l'empara del que es preveu en la clàusula primera del plec corresponent i del que es
preveu en l'article 5 del decret 1.005/1974, de 4 d'abril. En el nou contracte s'ha
constatat, però, un augment en el preu del servei, que no apareix justificat en l'expedient;
raó per la qual no es pot concloure que s'haja respectat el que s'estableix en l'article 6 del
decret citat abans.
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5. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Segons la liquidació del pressupost, la previsió definitiva d'ingressos va ser de 5.167
milions de pessetes i els drets reconeguts, de 4.758 milions de pessetes.

El quadre número 12 reflecteix l'execució del pressupost d'ingressos de l'exercici de 1995
de la Universitat, en el qual s'observa que el grau d'execució és del 97,2%; sense tenir-hi
en compte el romanent de tresoreria. Això no obstant, cal assenyalar la baixa execució
del capítopl VII, "Transferències de capital", que només és del 69,7%, i el baix grau de
compliment d'aquest capítol, que és del 16,6%. Les xifres s'expressen en milions de
pessetes.

Ingressos
Pressupost
definitiu

Drets
reconeguts

Ingressos
líquids

Drets
pents. cobr.

Grau
execució

Grau
compliment

Taxes i d'altres ingres. 682 690 607 83 101,2% 88,0%

Transferències corrents 2.719 2.835 2.282 553 104,3% 80,5%

Ingressos patrimonials 19 26 26 0 136,8% 100,0%

Transferències capital 1.474 1.028 171 857 69,7% 16,6%

Passius financers 0 179 179 0 -- --

Exercici corrent 4.894 4.758 3.265 1.493 97,2% 68,6%

Romanent de tresoreria 273

TOTAL 5.167

Quadre 12
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5.1 Taxes i d'altres ingressos

La previsió definitiva del capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", va ser en 1995 de 682
milions de pessetes i el grau de compliment, del 88,0% El detall dels drets reconeguts i la
seua evolució interanual es mostren tot seguit, en milions de pessetes:

Art. Drets reconeguts 19992 1993 1994 1995
Variació

95/94

31 Prestació de serveis 5 36 69 64 (7,2)%

34 Tributs parafiscals. Preus acadèmics 466 320 312 510 63,5%

34 Tributs parafiscals. Compensació per beques - 71 104 112 7,7%

39 D'altres ingressos propis 12 10 17 4 (76,5)%

TOTAL 483 437 502 690 37,5%

Quadre 13

a) Prestació de serveis

El concepte de "Prestació de serveis", amb un total de drets reconeguts de 64 milions de
pessetes, constitueix el 9,3% dels drets reconeguts del capítol. A aquest concepte
s'imputen ingressos procedents de convenis o contractes d'investigació, que analitzem
amb més detall en l'apartat 6 d'aquest informe.

b) Preus acadèmics

Els preus públics per prestació de serveis acadèmics son la font d'ingressos propis més
rellevant per a la Universitat. En l'exercici de 1995, l'import dels drets reconeguts per
aquest concepte s'eleva a 510 milions de pessetes.

Des de l'exercici de 1994, la Universitat ve aplicant el criteri establit en el nou Pla
General de Comptabilitat Pública -aprovat per ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda
de 6 de maig de 1994-, de comptabilitzar com a drets reconeguts de l'exercici els preus
públics per l'import net cobrat en el mateix exercici, sense incloure-hi, doncs, l'import
amb venciment en l'exercici següent, ja que la Universitat ha permés fraccionar en dos
terminis el pagament de les matrícules.

Així mateix, s'hi inclou -com a drets reconeguts de l'exercici de 1995- l'import del segon
termini de les matrícules del curs 1994-1995, que es cobra en l'exercici de 1995, i que es
xifra en 100 milions de pessetes.

L'import del segon termini de la matrícula del curs 1995-1996, figura en el balanç de
situació dins de l'epígraf de "Deutors extrapressupostaris" i s'eleva a 113 milions de
pessetes.
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L'increment dels drets reconeguts per preus públics presentat en el quadre número 13,
del 63,5%, està sobrevalorat per l'efecte del canvi de criteri en la comptabilització del
pagament ajornat de matrícules de l'exercici de 1994, ja comentat anteriorment. El canvi
de criteri esmentat comporta que, en els drets reconeguts en 1994, no s'incloga el segon
termini de les matrícules del curs 1994-1995, ni tampoc el segon termini de les matrícules
del curs 1993-1994; mentre que, entre els drets reconeguts en 1995, es troben els 100
milions de pessetes del pagament ajornat del curs 1994-1995; cosa que distorsiona la
comparança. Si prenem en consideració aqueixa circumstància, l'increment dels ingressos
per taxes correspon a l'augment del nombre d'alumnes matriculats i a l'augment dels
preus respecte del curs anterior.

L'evolució del nombre d'alumnes matriculats a la Universitat, ha sigut la següent:

Alumnes Variació

Curs 91/92 5.284

Curs 92/93 5.992 +13,4%

Curs 93/94 6.937 +15,8%

Curs 94/95 8.021 +15,6%

Curs 95/96 9.296 +15,9%

Quadre 14

En el subsistema economicopatrimonial, l'import dels ingressos per preus acadèmics i
compensació de beques que presenta el compte de resultats dins de l'epígraf "Prestació
de serveis", és de 201 milions de pessetes; i si n'excloem la compensació per beques,
queden uns ingressos per preus acadèmics de 90 milions de pessetes.

En l'exercici de 1994, els ingressos per preus acadèmics pujaven a 411 milions de
pessetes; la qual cosa significa una disminució interanual del 78,1%.

Aquesta variació s'explica per l'escaient canvi de criteri introduït en l'exercici de 1995 en
la comptabilització dels preus acadèmics, consistent a periodificar aquests ingressos en
funció del període d'activitat acadèmica que financen.

Amb aquest canvi de criteri, la Universitat adequa la comptabilització dels esmentats
ingressos als principis comptables de meritació i de correlació d'ingressos i despeses,
seguint la recomanació formulada per aquesta Sindicatura en informes d'exercicis
anteriors.

L'import dels ingressos per preus acadèmics la meritació dels quals s'estima que es
produeix en l'exercici de 1996 i que, per tant, no s'inclou en el compte de resultats de
l'exercici, és de 434 milions de pessetes i integra el saldo de l'epígraf "Ajusts per
periodificació" del passiu del balanç de situació a 31 de desembre de 1995.
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c) Compensació per beques

Els alumnes als quals el Ministeri d'Educació i Ciència concedeix beques per a estudis
universitaris, no paguen a la Universitat els preus acadèmics pels estudi que han de
realitzar. És l'Estat qui ha de compensar la Universitat l'import dels preus públics no
satisfets pels alumnes becaris, "fins on arriben els crèdits autoritzats amb aquesta
finalitat"; segons la normativa vigent sobre beques.

La Universitat ha comptabilitzat, com a drets reconeguts de l'exercici de 1995, en
concepte de compensació per beques de l'Estat, un import de 112 milions de pessetes,
que es correspon amb l'import sol.licitat al Ministeri d'Educació i Ciència perquè
compense els preus públics per serveis acadèmics no satisfets pels alumnes becaris en el
curs 1994-1995.

Això no obstant, com que es tracta d'un recurs que és liquidat per una entitat distinta de
la Universitat i com que la seua concessió està supeditada a l'existència de crèdit
suuficient en el pressupost de l'ens concedidor, caldria comptabilitzar els drets quan es
recapten o quan es rep la notificació de la seua consessió, en aplicació del principi de
prudència valorativa.

Atés que, a 31 de desembre de 1995, l'import cobrat per beques s'eleva a 40 milions de
pessetes i que la notificació de l'aprovació de la resta es rep en l'exercici 1996, els drets
reconeguts estan sobrevalorats en 72 milions de pessetes.

5.2 Transferències corrents

El detall dels drets reconeguts en el capítol IV, "Transferències corrents", que pugen a
2.835 milions de pessetes, es presenta en el quadre número 15.

1993 1994 1995
Variac.
94/95

De comunitats autònomes 2.222 98,0% 2.342 93,5% 2.621 92,5% 11,9%

De l'Administració central 18 0,8% 36 1,4% 67 2,4% 86,1%

D'altres 27 1,2% 128 5,1% 147 5,1% 14,7%

TOTALS 2.267 100,0% 2.506 100,0% 2.835 100,0% 13,1%

Quadre 15

La recaptació líquida del cpítol IV, "Transferències corrents", va ser de 2.282 milions de
pessetes; això significa un grau de compliment del 80,5%.

El concepte 443, "De comunitats autònomes", recull les diferents subvencions corrents
concedides per la Generalitat Valenciana. Aquest concepte d'ingressos absorbeix per si
sol el 92,5% del total de drets liquidats en el capítol. La quantia més rellevant correspon
a la subvenció global concedida per la Generalitat Valenciana.
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La subvenció global inicialment fixada per a l'exercici de 1995 en la llei 13/1994, de 31
de desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1995, va ser
de 2.310 milions de pessetes. D'acord amb el "Programa plurianual per al finançament
del sistema plúblic universitari valencià", aprovat pel Govern Valencià el 24 de maig de
1994, la subvenció definitiva es fixa en 2.540 milions de pessetes.

El quadre número 16 reflecteix un resum comparatiu del calendari real de cobraments de
la subvenció global de la Generalitat Valenciana dels exercicis de 1993, 1994 i 1995,
agrupats per trimestres i expressats en milions de pessertes:

1993 1994 1995
Subvenció

global Import
% s/total
subvenció Import

% s/total
subvenció Import

% s/total
subvenció

Exercici corrent:

- 1r. trimestre

- 2n. trimestre

- 3r. trimestre

- 4t. trimestre

250

375

250

625

13,9%

20,9%

13,9%

34,8%

125

500

875

810

5,4%

21,6%

37,9%

35,1%

384

379

591

762

15,1%

14,9%

23,3%

30,0%

Total exercici corrent 1.500 83,5% 2.310 100,0% 2.116 83,3%

Exercici següent:

- 1r. trimestre 297 16,5% - - 424 16,7%

Total exercici següent 297 16,5% - - 424 16,7%

TOTAL 1.797 100,0% 2.310 100,0% 2.540 100,0%

Quadre 16

5.3 Ingressos patrimonials

Els drets reconeguts s'han elevat en aquest capítol a 26 milions de pessetes. El grau
d'execució és del 136,8% i els drets reconeguts estaven totalment recaptats a 31 de
desembre de 1995.

Dels 26 milions de pessetes, n'hi ha 19 que corresponen a interessos per inversions a curt
termini en deute públic, realitzades al llarg de l'exercici per a rendibilitzar els saldos
excedents de tresoreria; 2 milions de pessetes procedeixen de remuneracions de saldos en
comptes bancaris; i la resta, 5 milions de pessetes, corresponen als cànons rebuts pels
distints serveis instal.lats en la Universitat.
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5.4 Transferències de capital

La previsió definitiva del capítol VII, "Transferències de capital", va ser de 1.474 milions
de pessetes; mentre que els drets reconeguts han sigut de 1.028 milions de pessetes, un
21,6% del total de drets reconeguts en l'exercici.

Respecte de l'exercici anterior, s'hi ha produït un augment significatiu; tal i com podem
veure en el quadre número 17, expressat en milions de pessetes:

Concepte 1994 1995 Variació 95/94

De la Generalitat Valenciana

De la Comunitat Europea

D'institucions sense fins de lucre

D'altres

341

--

--

--

696

246

80

6

104,1%

--

--

--

TOTAL 341 1.028 201,5%

Quadre 17

El grau d'execució ha sigut del 69,7% i el grau de compliment, només del 16,6%.

El concepte "Transferències de capital de la Generalitat Valenciana" presenta uns drets
reconeguts de 696 milions de pessetes, 605 dels quals tenen la seua base en l'"Acord
entre la Generalitat Valenciana i la Universitat Jaume I per al desenvolupament del Pla
d'Inversions en el període 1995-2001", signat el 3 d'abril de 1995.

Atesa la rellevància de l'acord citat, a continuació en detallem els aspectes més
significatius:

a) La Generalitat Valenciana es compromet a autoritzar i finançar les inversions
objecte de l'acord que siguen executades i justificades degudament. En aquest
sentit, no es considera en l'acord el moment en què la Generalitat Valenciana
resulta obligada a finançar les inversions corresponents, conforme la Universitat
va justificant-les. Només s'hi fa referència al règim d'autorització de les
operacions de crèdit que es concerten.

b) Les inversions que s'hagen de realitzar en cada exercici només seran finançades
per la Generalitat Valenciana fins al límit fixat per a cada any. En el cas que
l'anualitat fos executada parcialment, el límit anual de l'exercici següent
s'incrementarà en el 50% de la part no executada i el 50% restant es traslladarà al
posterior; de manera que s'establiran nous límits per als dits exercicis (l'anualitat
establida per a 1995 puja a 2.819 milions de pessetes, 700 dels quals estan
assignats a l'execució directa d'inversions per part de la Universitat).
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c) L'Institut Valencià de Finances gestionarà una línia de crèdit que permeta atendre
els desfasaments temporals entre el ritme d'execució previst en el Pla d'Inversions
i les disponibilitats anuals derivades del corresponent "escenari pressupostari".
Així mateix, la Generalitat Valenciana es compromet a pagar el principal i els
interessos de les disposicions de crèdit degudament autoritzades que es
produïsquen -si és el cas-, a l'objecte d'anticipar l'execució del programa
d'inversions.

Quant a això, la Universitat ha reconegut drets per transferències de capital pel valor de
les inversions executades en l'exercici, que pugen a 605 milions de pessetes.

En aquest sentit, havent sol.licitat a la Conselleria d'Educació i Ciència la confirmació de
saldos amb la Universitat a 31 de desembre de 1995, aquesta informa que en el dit
exercici s'han reconegut obligacions per transferències de capital per al Pla Plurianual per
un total de 86 milions de pessetes, que estan pendents de pagament a 31 de desembre de
1995; els òrgans competents per a reconéixer obligacions són indistintament el secretari
general o la directora de Règim Econòmic de la Conselleria citada.

Això no obstant, la Universitat havia justificat, davant de la Generalitat Valenciana, 605
milions de pessetes com a inversions executades en 1995 relatives al Pla Plurianual, dels
quals, a la data d'elaboració del present informe, la Generalitat Valenciana havia
autoritzat la disposició de pòlisses de crèdit per un total de 567 milions de pessetes.
D'aquestes inversions executades i autoritzades, 485 milions de pessetes havien sigut
justificats davant la Generalitat Valencian a 31 de desembre de 1995 i la resta, 82 milions
de pessetes, en gener de 1996. En aquest sentit, podem assenyalar que la Generalitat
Valenciana havia d'haver dictat els corresponents actes de reconeixement de les
obligacions que estiguessen degudament justificades.

Pel que fa a la comptabilitat dels fets derivats del Pla Plurianual d'Inversions, cal
assenyalar que, a pesar de no existir cap regulació comptable pròpia de la Generalitat
Valenciana, la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques de l'Estat espanyol
estableix els criteris següents:

- El beneficiari de les transferències de capital (en aquest cas, la Universitat), les ha
de reconéixer en el moment en què se'n produïsca el cobrament. Això no obstant,
l'ens beneficiari pot reconéixer el dret amb anterioritat, si coneix de forma certa
que l'entitat concedidora ha dictat l'acte de reconeixement de la seua obligació
correlativa.

- A la fi de l'exercici, l'ens concedidor ha de reconéixer l'obligació si té constatació
que l'ens beneficari ha complit els requisits establits en la concessió de la
subvenció per a l'exigència del cobrament.

Això no obstant, a fi de registrar en el resultat pressupostari l'efecte d'aquestes
desviacions en la recepció de les transferències, es crea el concepte de "desviació de
finançament" -que ja recull el Nou Pla General de Comptabilitat Pública-, per tal de
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corregir el resultat pressupostari. Així, el resultat ajustat -segons aquest nou model- no
varia respecte del resultat presentat per la Universitat en relació a aquesta operació.

A part d'això, les transferències de capital de la Comunitat Europea de fons estructurals
FEDER destinats a infraestructures científiques, que pugen a 246 milions de pessetes,
estaven pendents de cobrament a 31 de desembre. S'han verificat cobraments posteriors
en l'exercici de 1996 d'aquests drets reconeguts, per un import de 132 milions de
pessetes.

Per acabar, la subvenció concedida de 80 milions de pessetes englobada en les
"Institucions sense fins de lucre", la va atorgar l'Associació de les Indústries de
Ceràmica.

5.5 Passius financers

Els drets reconeguts en el capítol IX, "Passius financers", de l'estat d'ingressos de 1995,
pugen a 179 milions de pessetes i reflecteixen les disposicions realitzades en el compte de
crèdit únic obert en el Banco Español de Crédito, S.A. en el dit exercici, a l'objecte de
finançar inversions previstes en l'acord relatiu al Pla Plurianual d'Inversions, citat en els
apartats 3.5 i 5.4 del present informe.

A la data d'elaboració d'aquest informe, la situació de les inversions realitzades i de les
autoritzacions de disposicions de fons, així com la situació dels pagaments efectuats per
la Generalitat Valenciana, és la següent, en milions de pessetes:

Anualitat Inversió
Autorització disposició

pòlisses crèdit
Total

autoritzat
Justificacions

pents. conformar
Cobraments
G. Vciana.

1995 1995 1995 1996 1995 1996

700 605 179 388 567 38 0 86

La Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació de la Generalitat
Valenciana, ha autoritzat disposicions de crèdit a 31 de desembre de 1995 per un total de
179 milions de pessetes; xifra que coincideix amb les disposicions realitzades per la
Universitat. En 1996 aquella ha autoritzat disposicions per valor de 388 milions de
pessetes, a càrrec de diverses pòlisses de crèdit, i ha tornat justificants a la Universitat -
perquè esmene els defectes detectats- per un import de 38 milions de pessetes.

Les pòlisses de crèdit, les ha concertades la Universitat amb l'autorització prèvia de la
Generalitat Valenciana; d'acord amb el que s'estableix en l'article 54.3.f de la L.R.U.

La pòlissa de crèdit, amb un límit de 334 milions de pessetes, signada amb Banesto, venç
el 6 de setembre de 1999. El tipus d'interés està fixat en el MIBOR a tres mesos, més un
diferencial de 0,10 punts, i no s'hi meriten comissions.
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La Generalitat Valenciana haurà de reintegrar-ne el capital disposat, més els interessos
acumulats redituats i no vençuts; aquests darrers pugen, a 31 de desembre de 1995, a
540 milers de pessetes. Els mateixos interessos han sigut comptabilitzats en el subsistema
de comptabilitat economicopatrimonial simultàniament com a despeses i ingressos, i en el
balanç de situació a 31 de desembre de 1995 integren el saldo dels epígrafs de "Deutors
no pressupostaris" i "D'altres creditors".
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6. CONVENIS I CONTRACTES D'INVESTIGACIÓ

6.1 Normativa aplicable

En l'anàlisi dels convenis d'investigació seleccionats, s'han utilitzat les normes jurídiques
següents:

1.- Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària (articles 11 i 45).

2.- Llei de la Generalitat Valenciana 3/1991, de 19 de febrer, de creació de la
Universitat Jaume I.

3.- Reial decret 1930/1984, de 10 d'octubre, pel qual es desenvolupa l'article 45.1 de
la llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària; modificat en el
seu article 5.1.b pel reial decret 1.450/1989, de 24 de novembre.

4.- Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari.

5.- Decret 179/1992, de 10 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana,
pel qual s'aprova la normativa reguladora de l'activitat de la Universitat.

6.- Normativa per a contractar, amb entitats públiques i privades, la realització de
treballs de caràcter científic, tècnic o artístic i cursos d'especialització; aprovada
per la Junta Consultiva Provisional de Govern de la Unviersitat en la seua reunió
de 4 de maig de 1992.

6.2 Conclusions sobre els expedients analitzats

En els quadre números 18 i 19, es mostren, classificats, els convenis i contractes
d'investigació o cursos d'especialització signats en l'exercici de 1995, en nombre i en
milions de pessetes, per tipus de treball i tipus d'entitat contractant.
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1995

Tipus de treball Nombre contrac. Import

Suport tecnològic

Cursos

Contractes I + D

Estudis diversos

2

3

3

10

17

43

4

6

24,3%

61,4%

5,7%

8,6%

TOTAL 18 70 100,0%

Quadre 18

1995

Tipus d'entitat Nombre contrac. Import

Administració central

Administració autonòmica

Diputacions

Ajuntaments

Administració europea

Empreses privades

Empreses públiques

Centres públics d'Investigació

D'altres institucions

--

3

--

--

2

7

3

1

2

--

2

--

--

52

6

1

7

2

--

2,9%

--

--

74,3%

8,5%

1,4%

10,0%

2,9%

TOTAL 18 70 100,0%

Quadre 19

Els ingressos obtinguts pels convenis i contractes d'investigació i per cursos
d'especialització, signats a l'empara del que es disposa en l'article 11 de la LRU, els
comptabilitzen juntament amb uns altres ingressos (cursos d'estiu, activitats esportives,
d'altres serveis) en l'article 31, "Prestació de serveis", del capítol III d'ingressos, "Taxes i
d'altres ingressos". A 31 de desembre de 1995, els drets reconeguts per aquest concepte
pugen a 64 milions de pessetes, xifra que constitueix només l'1,3% del total de drets
reconeguts en pressupost corrent.

Segons la normativa interna sobre contractes i convenis d'investigació, el total cobrat per
la Universitat per aqueixos conceptes finança -en el pressupost de despeses- les
corresponents a retribucions del professorat que hi intervé i d'altres despeses d'execució
dels contractes, menys certs percentatges que es consideren ingressos propis de la
Universitat i que, per tant, no estan afectats a despeses determinades.
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6.2.1 Expedients seleccionats

Hem seleccionat un total de sis expedients, entre els inclosos en la reclació facilitada per
la Universitat. Els expedients són els següents:

- Projecte de creació d'una xarxa laboral de formació de formadores i agents
d'igualtat.

- Expedient núm. ref. 1-I/95. Investigació i desenvolupament d'aplicacions
informàtiques de base científica en els camps de la medicina de l'esport, nutrició i
psicologia.

- Expedient núm. ref. 8-I/95. Distribució endògena de consumidors en els models
de competència deslleial.

- Expedient núm. ref. 13-I/95. Estudi sobre l'evolució històrica de l'Institut de
Tecnologia Ceràmica i la seua contribució al desenvolupament de la indústria
ceràmica.

- Expedient núm. ref. 20-I/95, Interconnexió de projectes informàtics (IRIS).

- Expedient núm. ref. 23-I/95. Realització curs sobre Ergonomia en C.E.U. San
Pablo.

1.- Quant a l'òrgan competent per a signar el conveni

Els contractes han sigut subscrits pel rector o pel professor responsable de la
Investigació, segons els casos; d'acord amb el que es preveu en l'article 3.2 de la
normativa per a contractar amb entitats públiques i privades, aprovada per la Junta
Consultiva Provisional de Govern en data 4 de maig de1992.

2.- Quant al procediment

Pel que fa a la forma en què la Universitat ha complit el que es preveu en l'article 8 de la
normativa específica per a contractar amb entitats públiques i privades, que regula
l'autorització dels contractes subscrits pel rector, cal fer notar el següent:

- En els expedients analitzats no figura l'informe previ del vicerrector d'Investigació
i Departaments, sobre que els contractes compleixen la legislació vigent i la
normativa específica de la Universitat (art. 8.2).

- D'altra banda, no consta que hom haja sol.licitat, ni que s'haja evacuat cap
informe per part dels directors de departaments, instituts o serveis als quals
estiguen adscrits els participants en el contracte, sobre la conveniència que el seu
personal col.labore en els contractes (art. 8.3).
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- En l'expedient de creació d'una xarxa laboral de formació de formadores i agents
d'igualtat, no consta l'informe del director dels treballs recollits en el conveni i
sol.licitant al rector que procedisca a signar-los (model D-PDI-7).

Quant al procediment per a sol.licitar al rector de la Universitat la firma dels contractes
d'investigació -procediment previst en un annex a la normativa aprovada per la Junta
Consultiva Provisional de Govern (pàg. 31)-, hem observat que en cap dels expedients
examinats no s'han formalitzat tots els tràmits establits, els quals implicaven la
subscripció de diversos models de documents que es recullen igualment com a annexos a
aquesta normativa.

3.- Quant a la formalització del contracte

L'article 9 de la normativa específica per a contractar treballs d'investigació amb entitats
públiques o privades, disposa el contingut que hauran de tenir aquests contractes, els
quals tenen natrualesa de document administratiu.

En quatre dels expedients analitzats consta l'informe de l'Assessoria Jurídica de la
Universitat sobre el grau de compliment de l'article 9 de la normativa específica per a
contractar aquest tipus de convenis d'investigació. Es desconeix la raó per la qual aquests
informes, els ha emesos l'Assessoria Jurídica i no el vicerrector d'Investigació i
Departaments, tal i com apareix previst en l'article 8.2 de la normativa específica de la
Universitat sobre convenis d'investigació. En l'expedient "Creació d'una xarxa laboral de
formadores i agents d'igualtat", no consta ni l'informe de l'Assessoria Jurídica ni del
vicerrector.

Pel que fa al contingut dels informes de l'Assessoria Jurídica, cal fer notar que, en els
informes que consten en els expedients amb número de referència 1-I/95 i 8-I/95, s'indica
que els documents sotmesos a l'examen del dit servei no compleixen els requisits de
l'article 9 de la normativa específica per a aquesta mena de contractes d'investigació.

4.- Quant al contingut dels contractes

Pel que fa al contingut dels diferents contractes, podem formular les observacions
següents:

- No s'hi recullen, amb caràcter general, tots els requisits exigits en l'article 9 de la
normativa específica de la Universitat. Tanmateix, la majoria d'aquestes dades sí
que consten en els informes elevats al rector pels diferents directors dels projectes
d'investigació. El correcte compliment de la norma citada i el mateix principi de
seguretat jurídica, exigeixen que totes les dades recollides en els informes
s'incorporen als contractes signats pel rector.

- En el contracte formalitzat en l'expedient "Creació d'una xarxa laboral de
formació de formadores i agents d'igualtat", no consta l'existència de l'informe
subscrit pel director de l'equip d'investigació; raó per la qual no solament no
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consten en el contracte la majoria dels requisits establits en l'article 9 de la
normativa específica d'aquests contractes d'investigació, sinó que, a més, resulten
desconeguts.

5.- Quant a l'observança de la norma reguladora de les incompatibilitats

L'article 4.1.a de la normativa específica sobre contractes d'investigació, determina que,
en els contractes signats pel rector, la compatibilitat entre el desenvolupament de les
tasques docents, investigadores o laborals que tinguen adquirides els participants en els
contractes i les que tinguen assumides per virtut d'aquest, s'entendrà concedida de forma
automàtica. En quatre dels sis expedients analitzats, els contractes, els ha signats el
rector; de manera que no cap formular cap objecció en aquesta instància, pel que fa al
personal de la Universitat.

En els expedients 1-I/95 i 13-I/95, els contractes, els han subscrits els professors
encarregats de la investigació. En aquests dos supòsits, s'ha constatat l'autorització
expressa del rector per a la subscripció del contracte d'investigació; malgrat que en tots
dos casos s'ha fet amb posterioritat a la firma del contracte. En qualsevol cas, no s'hi ha
complit el que es preveu en l'article 4.1.d de la normativa específica de la Universitat
sobre convenis d'investigació, ja que ni existeix cap declaració expressa de compatibilitat,
ni consta en l'expedient la prèvia i expressa conformitat dels directors dels departaments,
instituts o serveis en què s'engloba el personal participant.

En allò que afecta el personal d'altres universitats, hem comprovat que en cinc dels
expedients examinats només col.laboren professors de la Universitat Jaume I. Pel que fa
al contracte "Creació d'una xarxa laboral de formació de formadores i agents d'igualtat",
no consta en l'expedient examinat cap dada que permeta identificar els participants en
aquest projecte d'investigació; raó per la qual no podem formular cap judici en aquesta
instància.

6.- Quant a l'execució dels convenis

Dels sis convenis seleccionats, n'hem revisat la comptabilització de cinc, amb un total de
drets reconeguts de 5 milions de pessetes. De l'anàlisi realitzada es conclou que, per regla
general, la comptabilització ha sigut adequada.
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7. PRESSUPOSTS TANCATS

Els saldos de drets i obligacions pendents de la Universitat a 31 de desembre de 1994,
així com els cobraments, pagaments i les variacions produïdes o els ajusts efectuats
durant 1995 i els saldos pendents a 31 de desembre de 1995, figuren en el quadre 20, en
milions de pessetes.

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Segons comptes Situació en 1995

de 1994 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent

380 (17) 363 338 25

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

Segons comptes Situació en 1995

de 1994 Ajusts Definitiu Pagat Pendent

279 1 280 278 2

Quadre 20

Les anul.lacions de drets pendents de cobrament, de 17 milions de pessetes, corresponen
majoritàriament a drets per transferències de capital reconeguts en excés en l'exercici de
1994, perquè les inversions que financen es troben en fase de compromís de despesa.

El saldo a 31 de desembre de 1995 dels drets pendents de cobrament d'exercicis tancats,
es compon principalment de transferències corrents d'institucions sense finalitats de lucre.

Les obligacions pendents de pagament ascendiren a 2 milions de pessetes; tal i com
figura en el quadre número 20.
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8. TRESORERIA

La Universitat utilitza 27 comptes bancaris i una caixa en efectiu ubicada en la Unitat de
Gestió Econòmica de Serveis Centrals.

Es distingeixen tres tipus de comptes bancaris:

a) Comptes de gestió, on s'efectuen ingressos i pagaments ordinaris.

b) Comptes restringits d'ingressos, on es recullen únicament cobraments de
matrícules, taxes i ingressos similars; els saldos seus, els traspassen periòdicament
a comptes de gestió.

c) Comptes d'avançaments de caixa fixa (disset en total a 31 de desembre de 1995),
usats pels departaments i facultats per al pagament de despeses menors, sobre la
base del pressupost assignat.

La disposició de fons en comptes bancaris es practica mitjançant la signatura
mancomunada de dues de les persones autoritzades.

La tresoreria a 31 de desembre de 1995 és de 76 milions de pessetes i està constituïda
pels saldos en comptes corrents oberts en entitats financeres a nom de la Universitat;
llevat dels saldos dels comptes d'avançaments de caixa fixa, que estan calssificats com a
"deutors extrapressupostaris" (vegeu l'apartat 9). Els saldos en comtpes corrents han
sigut remunerats majoritàriament a un tipus d'interés entre l'1% i el 4%.

Hem sol.licitat confirmació dels saldos a 31 de desembre de 1995 a totes les entitats
financeres amb què opera la Universitat i n'hem revisat les conciliacions en els casos en
què hi ha diferències entre els saldos comptables i els saldos bancaris.

La falta de segregació de les funcions de custòdia d'efectiu, pagaments i comptabilització
-posada de manifest en l'infome de l'exercici de 1994-, constitueix una debilitat en el
sistema de control intern de la Universitat, que s'han mantingut durant l'exercici de 1995.
Això no obstant, en l'exercici de 1996 estan portant a efecte una reorganització de les
unitats administratives dependents de la Gerència, amb el propòsit de corregir les
deficiències.

Pel que fa a la formalització de les conciliacions, és convenient establir com a norma que
tals conciliacions, les signe qui les confecciona i qui les revisa.
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9. OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES

Les operacions extrapressupostàries es generen en connexió amb transaccions
pressupostàries; però no afecten directament el pressupost de l'exercici. Per raó del
principi d'unitat de caixa, aquests fons es gestionen juntament amb els pressupostaris.

La composició dels saldos dels comptes extrapressupostaris a 31 de desembre de 1995,
és la següent, en milions de pessetes:

Deutors 31/12/95

Ajornament ingressos per preus acadèmics

Manaments de pagament per a justificar

Avançaments de caixa fixa

Acomptes d'investigació

Deutors per IVA repercutit

Periodificació d'ingressos

D'altres deutors extrapressupostaris

113

13

5

3

1

1

3

Total deutors 139

Creditors 31/12/95

Hisenda pública, creditora per IRPF

Organismes de la Seguretat Social, creditors

Periodificació de despeses pressupostàries

Drets passius

MUFACE

Hisenda pública, creditora per IVA

D'altres creditors extrapressupostaris

D'altres partides pendents d'aplicació

105

42

21

8

4

3

1

2

Total creditors 186

Quadre 21

a) Deutors

El compte "Ajornament d'ingressos per preus acadèmics" recull l'import dels ingressos
per matrícules el pagament de les quals ha sigut ajornat a l'exercici següent, per imputar-
lo com a ingrés pressupostari en l'exercici de 1996, per un import de 113 milions de
pessetes.

En el compte "Acomptes d'investigació", amb un saldo a 31 de desembre de 1995 de 3
milions de pessetes, figuren pagaments realitzats per la Universitat als investigadors per a
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despeses de projectes d'investigació, que s'imputen a pressupost una vegada justificats i
que estan finançats per convenis d'investigació.

El compte "Avançaments de caixa fixa", amb un saldo a 31 de desembre de 1995 de 5
milions de pessetes, recull els imports dels fons de caixa fixa constituïts en els
departaments o centres per a les despeses de gestió diària, deduïts els imports de
despeses comptabilitzades sense que s'haja efectuat la reposició de fons en el compte
corrent.

b) Creditors

Els saldos creditors per 186 milions de pessetes, representen cobraments o retencions
efectuats per la Universitat que estan pendents de ser pagats a tercers o imputats
definitivament al pressupost; així com periodificacions de despeses meritades i no
vençudes.

El compte més important, amb un saldo a 31 de desembre de 1995 de 105 milions de
pessetes, correspon a les retencions per l'impost sobre la renda de les persones físiques
de l'últim trimestre de l'exercici, i els han ingressats en el Tresor públic en gener de 1996.

El compte "Organismes de la Seguretat Social, creditors", amb un saldo a 31 de
desembre de 1995 de 42 milions de pessetes, recull les aportacions i retencions
practicades per la Universitat en concepte de quotes a la Seguretat Social del mes de
desembre, pagades en gener de 1996.

El compte "Periodificació de despeses pressupostàries", amb un saldo de 21 milions de
pessetes, es compon de 8 milions de pessetes per despeses meritades i no vençudes per
energia elèctrica i telèfon, 12 milions de pessetes de periodificació de pagues
extraordinàries i 540 milers de pessetes de despeses meritades d'interessos en el compte
de crèdit.

Les quotes de "MUFACE" i "Drets passius", corresponents al quart trimestre, de 4 i 8
milions de pessetes respectivament, les han pagades en gener de 1996; igual com el saldo
d'"Hisenda pública, creditora per IVA", de 3 milions de pessetes.

Havent sol.licitat confirmació de saldos a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i
a la Tresoreria de la Seguretat Social, la primera respon que "no és possible facilitar la
informació sol.licitada, perquè ho impedeix l'article 113.1 de la Llei General Tributària", i
de la segona no hem obtingut resposta. Açò constitueix una limitació a l'abast d'aquesta
fiscalització.
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10. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS

El balanç de situació i el compte de resultats economicopatrimonial a 31 de desembre de
1995, es mostra en els quadres números 22 i 23.

L'actiu i el passiu del balanç ascendiren a 5.604 milions de pessetes i el resultat de
l'exercici va ser negatiu; les pèrdues es xifren en 66 milions de pessetes.

En l'exercici de 1994 la Universitat va presentar uns beneficis de 400 milions de pessetes.
Aquest canvi de signe en el resultat economicopatrimonial s'explica pel canvi de criteri
introduït en l'exercici de 1995 -tal i com hem assenyalat en l'apartat 5.1-, consistent a
periodificar els ingressos per preus acadèmics en funció del període en què es meriten.
Això ha implicat detraure del resultat 434 milions de pessetes; quan en l'exercici anterior
no se'n va deduir cap quantitat per aquest concepte.

En l'exercici de 1995, s'observa una millora en la presentació del balanç i el comtpe de
resultats economicopatrimonial. Així, destacarem que, per primera vegada, s'aplica el
principi de la meritació en la comptabilització dels preus acadèmics per matrícules, així
com en la comptabilització de les pagues extraordinàries del personal de la Universitat; i
es dota una provisió genèrica per a insolvències per a tots els crèdits amb una antiguitat
superior a un any. Enfront d'aquest notable progrés, cal reiterar -igual com en exercicis
anteriors i tal com hem posat de manifest en l'apartat 3.5, relatiu a inversions- que és
menester disposar d'un inventari de l'immobilitzat propietat de la Universitat, el transferit
de la Universitat de València inclusivament, i realitzar dotacions a l'amortització d'aquest
immobilitzat per tal de reflectir en els estats financers la seua depreciació. Així mateix, es
requereix -per a una presentació escaient del balanç- quantificar l'import que, dins de
l'epígraf "Immobilitzat immaterial", correspon a immobilitzat i l'import que correspon a
despeses d'exercicis anteriors.

En aqueix sentit, en al.legacions la Universitat manifesta que en 1996 s'hi ha creat el
Servei de Gestió Administrativa i Patrimonial, amb la finalitat de disposar de l'inventari
corresponent.

La provisió per a l'impost de societats, que figura en el passiu del balanç de situació, és
de 9 milions de pessetes, 1 dels quals correspon a la dotació per a cobrir la possible
resolució desfavorable d'un recurs interposat per la Universitat en l'exercici de 1994,
contra una liquidació provisional practicada per l'Agència Estatal de l'Adminnistració
Tributària. Aquesta liquidació es refereix a l'obtenció de rendiments del capital mobiliari
procedents d'inversions en Lletres del Tresor durant l'exercici de 1993, no subjectes a
retenció. Els 8 milions de pessetes restants corresponen a la provissió pels rendiments no
subjectes a retenció obtinguts en els exercicis de 1994 i 1995.

La Universitat ha inclòs també entre els comptes retuts un estat que no és de presentació
obligatòria, però que contribueix de forma molt important a la comprensió dels estats
pressupostaris i dels estats obtinguts de la comptabilitat economicopatrimonial; es tracta
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de l'estat de conciliació del resultat pressupostari amb el resultat economicopatrimonial, i
que reproduïm en el quadre número 24 en milions de pessetes.
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 1995
(en milions de pessetes)

ACTIU PASSIU

IMMOBILITZAT 3.874 FONS PROPIS 1.834

Immobilitzat immaterial: 327 Patrimoni: 1.509

- Despeses d'investigació i desenvolupament 234 - Patrimoni 1.509

- Llicències d'ús de "software" 79 Resultats d'exercicis anteriors: 391

- Drets de béns en règim d'arrendament financer 27 - Resultats negatius de l'exercici de 1993 -9

- (Menys: amortització acumulada) -13 - Resultats positius de l'exercici de 1994 400

Immobilitzat material: 3.547 Resultats de l'exercici: -66

- Terrenys i béns naturals 11 - Resultats de l'exercici -66

- Edificis i d'altres construcions 584 INGRES. PER A DISTRIB. EN DIVERSOS EXERS. 2.362

- Instal.lacions tècniques i maquinària 521 - Subvencions de capital rebudes 2.362

- Utillatge i maquinària 523 CREDITORS A LLARG TERMINI 15

- Equips per a processos d'informació 700 D'altres deutes a llarg termini: 15

- Fons bibliogràfics i documentals 253 - Operacions d'arrendament financer 15

- Immobilitzacions en curs: ciutat universitària 955 CREDITORS A CURT TERMINI 1.384

- (Menys: amortització acumulada) - Deutes amb entitats de crèdit: 179

DESP. PER A DISTRIB. EN DIVERSOS EXERS. 2 - Préstecs i d'altres deutes 179

Despeses financeres diferides: 2 Creditors: 771

- Operacions d'arrendament financer 2 - Creditors pressupostaris 585

CIRCULANT 1.728 - Creditors no pressupostaris 13

Deutors: 1.652 - Creditors per admó. de recursos d'altres ens -

- Deutors pressupostaris 1.518 - Administracions públiques 150

- Deutors no pressupostaris 133 - D'altres creditors 23

- Administracions públiques - Ajusts per periodificació: 434

- D'altres deutors 6 - Ingressos anticipats 434

- (Menys: provisió genèrica per a insolvències) -5 PROVISIÓ RISCS I DESPESES CURT TERMINI 9

Inversions financeres temporals: - - Provisió per a l'impost sobre societats 9

- Inversions financeres temporals a curt termini -

Tresoreria: 76

- Caixa, pessetes -

- Bancs i institucions de crèdit, comptes operatius 76

TOTAL ACTIU 5.604 TOTAL PASSIU 5.604

Quadre 22
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COMPTE DERESULTATS DE L'EXERCICI DE 1995
(en milions de pessetes)

RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI

Deure Haver

Existències, saldos inicials - Existències, saldos finals -

Despeses de personal 2.594 Vendes 271

Despeses financeres 4 Ingressos financers 21

Tributs 1 Transferències corrents 2.845

Treballs, subministr. i serveis exteriors 336 Ingressos accessoris 2

Transports i nolis 3

Despeses diverses 163

Transferències corrents 80

Dotació per a amortitz. i provisions 15 Saldo deutor (pèrdua per ops. corrents) 57

TOTAL 3.196 TOTAL 3.196

RESULTATS EXTRAORDINARIS

Deure Haver

Disminució de comptes d'immobilitzat 2 Del circulant

De l'immobilitzat

-

11

Saldo creditor (benefici ops. extraord.) 9

TOTAL 11 TOTAL 11

MODIFICACIÓ DE DRETS I D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS ANTERIORS

Deure Haver

Per l'anul.lació de drets pents. de cobr.

Per l'augment del saldo d'obligacions

17

1

Per augment saldo drets pents. cobr.

Per les obligacions anul.lades

-

-

Saldo deutor (pèrdua exers. ants.) 18

TOTAL 18 TOTAL 18

RESULTATS DE L'EXERCICI

Deure Haver

Modificació drets i obligs. exers. tancats 18 Resultats corrents de l'exercici -

Resultats corrents de l'exercici 57 Resultats extraordinaris 9

Pèrdues netes 66

TOTAL 75 TOTAL 75

Quadre 23
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ESTAT DE CONCILIACIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AMB EL
RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

RESULTAT PRESSUPOSTARI

RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

446

-66

DIFERÈNCIA 512

CONCILIACIÓ

A) FACTORS POSITIUS

      DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS

                 Inversions netes de l'exercici

                 Periodificació despeses de l'exercici 1994

                 Saldo manaments de pagament "per a justificar" (de desp. corrents)

      INGRESSOS ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTARIS

                 Taxes acadèmiques (2n. termini curs 1995/96)

                 Baixa subv. capital per anul.lació drets exercicis tancats

                 Subvencions de capital traspassades a resultats

                 Ingressos financers no vençuts en 1995

B) FACTORS NEGATIUS

     INGRESSOS PRESSUPOSTARIS NO ECONOMICOPATRIMONIALS

                Taxes acadèmiques (2n. termini curso 1994/95)

                 Subvencions de capital rebudes

                 Menor ingrés patrimonial per ajust Taxes 1995/96 (porció 1996)

                 Pòlissa de crèdit disposada (endeutament financer net 1995)

                 Ingressos financers no vençuts en 1994

     DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES

                 Periodificació de despeses de l'exercici 1995

                 Dotació per a amortització de l'immobilitzat immaterial

                 Dotació provisió genèrica per a insolvències

                 Dotació provisió per a l'impost sobre societats

                 Sanejament de despeses financeres diferides ("leasing")

                 Baixes d'immobilitzat

1.271

1.137

1.117

     10

     10

134

  113

    11

      9

      1

1.783

1.742

  100

1.028

  434

  179

      1

41

    20

      6

      5

      5

      3

      2

DIFERÈNCIA    A - B 512

Quadre 24
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En l'estat anterior destaquen, com a principals grups de partides de conciliació          -
perquè en la comptabilitat economicopatrimonial s'han d'aplicar criteris distints als
aplicats en comptabilitat pressupostària- els següents:

- Periodificació d'ingressos i despeses en comptabilitat economicopatrimonial, per
aplicació del criteri de la meritació; com és el cas dels preus acadèmics.

- Partides d'actiu o passiu, que en comptabilitat pressupostària són despesa o
ingrés; com és el cas de les inversions i les subvencions de capital rebudes,
respectivament.

- Ajornaments d'ingressos per preus acadèmics, que no són ingressos
pressupostaris, perquè s'hi aplica el principi del venciment per al reconeixement
dels drets per a cobrar en comptabilitat pressupostària. El segon termini de
matrícules del curs 1994-1995, cobrat en 1995, és ingrés pressupostari d'aquest
exercici, i no ho és el segon termini de matrícula del curs 1995-1996, cobrat en
1996.
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11. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

A) Quant a la rendició de comptes i els estats comptables

1.- La Universitat ha retut els comptes de l'exercici de 1995 per mitjà de la
Intervenció General de la Generalitat Valenciana, dins del termini legal establit a
aqueix efecte.

2.- Els estats presentats sorgeixen directament dels registres comptables mantinguts
per la Universitat. Cal valorar positivament que la Universitat haja inclòs, entre
els comptes retuts, un estat que no és obligatori, però que contribueix a explicar
la relació dels estats pressupostaris i els estats obtinguts de la comptabilitat
economicopatrimonial.

3.- Cal destacar la millora en la confecció del balanç i del compte de resultats
economicopatrimonials. En concret, constitueixen avanços rellevants tant
l'aplicació -en el subsistema economicopatrimonial- del principi de la meritació en
la comptabilització dels preus acadèmics per matrícules, com la periodificació de
les pagues extraordinàries del personal i la dotació d'una provisió genèrica per a
insolvències.

Enfront d'aquest progrés, insistim que els drets relatius a la compensació per
beques siguen reconeguts de forma simultània a la seua obtenció, o quan es reba
la notificació de la seua concessió; tal i com assenyalem en l'apartat 5.1 d'aquest
informe.

Igualment, en la comptabilització de les despeses i els ingressos derivats del Pla
Plurianual d'Inversions, cal prendre en consideració les observacions realitzades
en els apartats 5.4 i 5.5 d'aquest informe.

Així mateix, la Universitat ha de realitzar les dotacions a l'amortització del seu
immobilitzat. No figura en el balanç de situació el valor dels béns transferits.

B) Quant a l'execució del pressupost

1.- El grau d'execució del pressupost total de despeses de l'exercici de 1995, ha sigut
del 83,1%, que podem considerar satisfactori. El grau de compliment ha sigut del
86,5%, on destaca la baixa execució del capítol VI, "Inversions reals" -amb un
62,3%-, respecte del pressupost definitiu.

2.- Pel que fa al pressupost d'ingressos, el grau d'execució va ser del 97,2% i el de
compliment, del 68,6%. Destaca el baix nivell de cobraments del capítol VII,
"Transferències de capital", un 16,6%, a causa de la falta de cobrament de les
transferències de capital concedides per la Generalitat Valenciana per a finançar
les inversions incloses en el pla Plurianual d'Inversions.

C) Quant al compliment del principi de legalitat i d'altres qüestions
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1.- Sense perjudici de les observacions contingudes en l'apartat 4 d'aquest informe,
cal posar de manifest que els expedients de contractació de 1995 són conformes,
per regla general, a la normativa legal. També cal destacar l'esmena d'una part de
les deficiències a què féiem referència en l'informe d'aquesta Sindicatura de
Comptes corresponent a l'exercici de 1994.

2.- La Universitat ha de disposar d'un inventari dels seu immobilitzat, si bé és cert
que n'està prevista la confecció, segons que s'assenyala en la memòria dels
comptes anuals.

3.- Es considera necessari completar la segregació de funcions entre les persones que
gestionen la tresoreria i les que s'encarreguen de la comptabilització.
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