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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
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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):
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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".



Universitat d'Alacant. Exercici de 1995

- 160 -

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.



Universitat d'Alacant. Exercici de 1995

- 161 -

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.
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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.
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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).


