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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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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.



Universitat Jaume I. Exercici de 1995

- 192 -

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



Universitat Jaume I. Exercici de 1995

- 222 -

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



Universitat Jaume I. Exercici de 1995

- 224 -

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.


