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1. PRESENTACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES

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

2.1 Pressupost inicial

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

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

Pressupost inicial Variació

1994 1995 pressupost

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

Transferències corrents 13.545 14.453 908 6,7%

Ingressos patrimonials 105 105 0 0,0%

Transferències de capital 0 0 0 -

Passius financers 0 0 0 -

Romanent de tresoreria 0 388 388 -

Total ingressos 17.747 19.202 1.455 8,2%

Despeses de personal 14.475 15.586 1.111 7,7%

Despeses de funcionament 2.038 2.153 115 5,6%

Despeses financeres 0 0 0 -

Transferències corrents 17 28 11 64,7%

Inversions reals 1.217 1.435 218 17,9%

Transferències de capital 0 0 0 -

Total despeses 17.747 19.202 1.455 8,2%

Quadre 1

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

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

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

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

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

Pressupost
inicial Modificacions

Pressupost
definitiu

Increment ppt.
defin./inicial

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

Transferències corrents 14.453 265 14.718 1,8%

Ingressos patrimonials 105 0 105 0,0%

Transferències de capital 0 2.537 2.537 -

Passius financers 0 3.980 3.980 -

Romanent de tresoreria 388 3.731 4.119 961,6%

Total ingressos 19.202 10.838 30.040 56,4%

Despeses de personal 15.586 108 15.694 0,7%

Despeses de funcionament 2.153 1.145 3.298 53,2%

Despeses financeres 0 63 63 -

Transferències corrents 28 135 163 482,1%

Inversions reals 1.435 9.354 10.789 651,8%

Transferències de capital 0 33 33 -

Total despeses 19.202 10.838 30.040 56,4%

Quadre 2

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

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

2.3 Resultats de l'exercici i acumulat

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

Concepte Import

Drets reconeguts de l'exercici 23.985

Obligacions reconegudes de l'exercici 23.973

Superàvit<Dèficit>Pressupost 95 12

Ajusts d'exercicis tancats:

- Anul.lació de drets (1)

- Anul.lació d'obligacions 247

- Addició de drets 721

Superàvit<Dèficit>De l'exercici 979

Superàvit acumulat a 31-12-94 4.628

Superàvit acumulat a 31-12-95 5.607

Quadre 3

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

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

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

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids

Obligacions
pents. pag.

Grau
d'execució

Grau
compliment

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Despeses de personal

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

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

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

Concepte 1994 1995
Increment

absolut
Increment

relatiu

Sous i salaris

Cotitzacions socials

D'altres despeses socials

12.321

1.358

0

13.461

1.433

2

1.140

75

2

9,3%

5,5%

--

TOTAL 13.679 14.896 1.217 8,9%

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

Personal
Total

31-12-92
Total

31-12-93
Total

31-12-94 (*)
Total

31-12-95
Increment

94/93
Increment

95/94

P.D.I.:

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

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

P.A.S.:

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

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

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

(*) Registra les darreres variacions

Quadre 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Prova de nòmines

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

Les proves realitzades han tingut com a objectiu verificar:

- Si les retribucions són les que hi corresponen.

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

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

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

c) Resum anual de retencions per IRPF

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

3.2 Despeses de funcionament

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

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

Concepte 1994 1995

Tributs 21 24

Arrendament de béns 142 212

Reparació i conservació de béns 354 359

Subministraments 474 568

Transports i comunicacions 224 246

Treballs realitzats per altres empreses 486 569

Primes d'assegurances 32 36

Material d'oficina 476 543

Despeses diverses 549 527

Dietes, locomoció i trasllats 98 100

D'altres indemnitzacions 42 56

TOTAL 2.898 3.240

Quadre 7

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

3.3 Despeses financeres

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

3.4 Transferències corrents

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

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

3.5 Inversions reals

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

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

Concepte Import %

Terrenys i béns naturals

Béns destinats a l'ús públic

Maquinària, instal.lació i utillatge

Mobiliari i estris

Equips informàtics

D'altre immobilitzat

Investigació, estudis i projectes en curs

523

2.675

65

224

350

131

1.625

9,4%

47,8%

1,2%

4,0%

6,3%

2,3%

29,0%

TOTAL 5.593 100,0%

Quadre 8

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipus de contractes i Total Revisats

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

Obres Subhasta - - - - - - - -

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

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

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

Subministr. Subhasta - - - - - - - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quadre 9

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

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

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

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

4.1 Contractes d'obres

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

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

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

Obres menors
Import d'adjudicació

(milions ptes.)

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

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

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

24

1

8

33

Grans obres
Import d'adjudicació

(milions ptes.)

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

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

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

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

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

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

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

1.617

1.522

1.547

26

98

361

23

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

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

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

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

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

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

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

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

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

2.- Quant a l'òrgan de contractació

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

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

3.- Quant a la selecció del contractista

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

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

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

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

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

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

4.- Quant a la formalització dels contractes

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

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

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

Les certificacions són emeses pel director de les obres corresponents.

6.- Quant a les modificacions dels contractes

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

7.- Quant a la recepció

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

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

4.2 Contractes de subministraments

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

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

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

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

- Núm. exp. 15.- Espectrofotòmetres

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

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

- Núm. exp. 21.362.- Microscopi estereoscòpic

111

10

2

9

2

134

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

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

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

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

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

2.- Quant a l'òrgan de contractació

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

3.- Quant a la forma de selecció del contractista

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

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

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

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

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

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

4.- Quant a la formalització dels contractes

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

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

5.- Quant a l'execució dels contractes

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

6.- Quant a les modificacions

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

4.3 D'altres contractes

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

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

Import d'adjudicació
(milions ptes.)

- Núm. exp. 5.- Seguretat

- Núm. exp. 6.- Projecte de delineació

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

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

- Núm. exp. 57.- Tècnics Especialistes Esportius

- Núm. exp. 58.- Tècnics Especialistes Esportius

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

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

infantil (Departament de Teoria de l'Educació)

24

24

4

4

2

3

1

3

65

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

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

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

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

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

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

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

2.- Quant a l'òrgan de contractació

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

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

3.- Quant a la forma de selecció i adjudicació

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

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

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

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

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

4. Quant a la formalització dels contractes

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

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

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

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

6.- Quant a les modificacions

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

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

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

Ingressos
Pressupost

definitiu
Drets

reconeguts
Ingressos

líquids
Drets

pent. cobr.
Grau

execució
Grau

coompliment

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

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

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

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

Passius financers 3.980 0 0 0 0,0% -

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

Romanent de tresoreria 4.119

TOTAL 30.040

Quadre 10
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5.1 Taxes i d'altres ingressos

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

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

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

Drets reconeguts 1994 1995 Variac. 94/95

Preus acadèmics 5.013 2.941 (41,3%)

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

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

TOTAL 6.301 3.832 (39,2%)

Quadre 11

a) Preus acadèmics

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

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

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

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

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

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

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

b) Compensació de beques

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

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

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

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

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

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

5.2 Transferències corrents

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

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

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

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

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

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

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

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

Quadre 12

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

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

Subvenció global Import
% s/total
subvenció Import

%
s/total

subvenc
ió

Impor
t

%
s/total

subvenc
ió

Exercici corrent:

- 1r trimestre

- 2n trimestre

- 3r trimestre

- 4t trimestre

--

3.752

5.354

1.991

--

30,9%

44,1%

16,4%

938

2.814

4.867

4.308

7,3%

21,8%

37,6%

33,3%

2.154

2.123

3.282

4.026

15,5%

15,2%

23,6%

29,0%

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

Exercici següent:

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

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

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

Quadre 13

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

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

5.3 Ingressos patrimonials

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

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

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

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

Concepte 1994 1995 Variació 94/95

De la Generalitat Valenciana

De l'Administració de l'Estat

D'altres

966

934

537

3.459

1.250

511

258,1%

33,8%

(4,8´%)

TOTAL 2.437 5.220 114,2%

Quadre 14

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

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

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

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

Concepte
Drets

reconeguts

Inversions del Plan Plurianual

Infraestructura per a investigació:

- Fons FEDER i G. Vciana.

- Fons FEDER i Estat

Expropiacions de terrenys del nou campus

1.852

768

435

523

TOTAL 3.578

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

5.4.1 Finançament de les inversions del Pla Plurianual 1995-2001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.2 Infraestructura per a investigació

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.3 Expropiacions de terrenys del nou campus

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1 Normativa aplicable

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

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

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

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

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

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

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

6.2 Conclusions sobre els expedients analitzats

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

Tipus de treball
Nombre

contractes Import %

Suport tecnològic

Assessorament

Cursos

Contractes I + D

Estudis diversos

Sense especificar

8

9

4

5

68

6

59

35

14

11

726

67

6,5%

3,8%

1,5%

1,2%

79,6%

7,4%

TOTAL 100 912 100,0%

Quadre 16

1995

Tipus d'entitat
Nombre

contractes Import %

Administració central

Administració autonòmica

Ajuntament

Administració europea

Empreses privades

Empreses públiques

D'altres institucions

10

36

2

14

16

3

19

57

118

7

642

46

19

24

6,3%

12,9%

0,8%

70,3%

5,0%

2,1%

2,6%

TOTAL 100 912 100,0%

Quadre 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La revisió efectuada s'ha referit als aspectes següents:

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

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

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

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

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

2.- Quant al procediment

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

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

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

3.- Quant a la formalització del contracte

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

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

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

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

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

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

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

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

- Que corresponguen a una gestió raonada.

- Que no sobrepassen l'import dels crèdits assignats.

- Regularitat dels ingressos prevists en el contracte.

6.- Quant a la liquidació del contracte

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

7.- Quant a l'execució dels convenis

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

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

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Segons comptes Situació en 1995
de 1994 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent

3.125 720 3.845 2.702 1.143

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

Segons comptes Situació en 1995

de 1994 Ajusts Definitiu Pagat Pendent

967 (247) 720 679 41

Quadre 18

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

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

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

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

Concepte Import

Comptes corrents en entitats financeres

Fons d'inversió mobiliària

Comptes de crèdit bancaris

1.263

430

(1.700)

TOTAL (7)

Quadre 19

8.1 Comptes corrents en entitats financeres

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

a) Comptes operatius, d'ús general.

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

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

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

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

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

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

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

8.2 Fons d'inversió mobiliària

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

8.3 Comptes de crèdit bancaris

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

Entitat Finalitat
Data

obertura
Data

venciment Límit
Saldo disposat

31-12-95

La Caixa

La Caixa

B. Central Hispano

Banesto

Caja de Madrid

Expropiació terrenys

Expropiació terrenys

Expropiació terrenys

Expropiació terrenys

Pla Plurianual Inversions

29/07/94

30/12/94

27/07/95

26/07/95

20/07/95

31/07/95

31/12/95

27/07/99

26/07/99

27/07/99

510

400

950

455

425

--

--

908

397

395

TOTAL 1.700

Quadre 20

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

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

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

Deutors 31/12/95

Llliuraments per compte de tercers

Lliuraments a centres per a despeses menors

Lliuraments per compte de la Conselleria

Deutors per IVA

Provisió de fons per a justificar

Bestretes a funcionaris

IVA suportat

96

71

27

21

5

3

1

TOTAL 224

Creditors 31/12/95

Renda persones físiques

Drets passius

Règim General de la Seguretat Social

Ingressos per compte de tercers

MUFACE

Certificacions d'altres universitats

IVA repercutit

Fiances rebudes

Dipòsits de pensions "Lluís Vives"

Assegurança escolar

Partides pendents d'aplicació

Taxes i exaccions parafiscals

Ingressos Servei Educació Física

D'altres ingressos - Viatge fi de carrera

Ingressos CEE - Compte ECU

310

74

67

60

37

36

22

9

9

8

8

3

3

2

2

TOTAL 650

Quadre 21
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a) Deutors

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

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

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

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

b) Creditors

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIU PASSIU

A) IMMOBILITZAT A) FONS PROPIS

II.- Immobilitzacions immaterials 58 I.- Patrimoni 30.011

- Aplicacions informàtiques 72 - Patrimoni 30.011

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

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

- Terrenys i construccions 30.853 III.- Creditors 2.284

- Instal.lacions tècniques 1.113 - Creditors pressupostaris 1.556

- Utillatge i mobiliari 3.218 - Creditors no pressupostaris 582

- D'altre immobilitzat 8.701 - Administracions públiques 126

- Amortitzacions (14.529) - D'altres creditors 11

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

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

C) ACTIU CIRCULANT Tresoreria (pòlisses de crèdit) 1.700

II.- Deutors 8.623

- Deutors pressupostaris 7.636

- Deutors no pressupostaris 986

- Administracions públiques 1

III.- Inversions financeres temporals 1

- Fiances i dipòsits constituïts a c. termini 1

IV.- Tresoreria 1.693

- Comptes operatius 1.263

- Comptes financers 430

TOTAL ACTIU 39.741 TOTAL PASSIU 39.741

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

DEURE HAVER

A) DESPESES B) INGRESSOS

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

     i prestacions socials 21.139  a) Ingressos tributaris 3.877

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

b) Prestacions socials a) Reintegraments 49

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

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

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

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

a) Transferències corrents 148 b) Subvencions corrents 810

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

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

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

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

V.- Vendes i prestacions de serveis 308

a) Vendes 29

b) Prestació de serveis 279

ESTALVI 3.847 PÈRDUA D'ESTALVI -

TOTAL 25.181 TOTAL 25.181

Quadre 23
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11. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

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

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

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

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

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

b) Quant a l'execució del pressupost

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

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

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

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

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


