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1. PRESENTACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES

Els comptes anuals de 1996 de la Universitat d'Alacant (d'ara endavant UA) han sigut
retuts d'acord amb la normativa aplicable, mitjançant la Intervenció General de la
Generalitat Valenciana abans del 30 de juny de 1997.
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2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

2.1 Pressupost inicial

El pressupost inicial per a 1996 que va pujar a 16.163 milions de pessetes va ser aprovat
pel Consell Social en data 10 de juliol de 1996.

En el quadre núm. 1 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució comparativa dels
pressuposts per als exercicis de 1995 i 1996. El pressupost per a 1996 es va incrementar
respecte al de 1995 en 631 milions de pessetes, cosa que representa una variació anual
del 4,1%.

Pressupost inicial Variació pressupost

1995 1996 1996/1995

Taxes i altres ingressos 2.325 2.083 (242) (10,4%)

Transferències corrents 6.046 7.076 1.030 17,0%

Ingressos patrimonials 24 50 26 108,3%

Transferències de capital 6.184 5.237 (947) (15,3%)

Actius financers 743 1.427 684 92,1%

Variació de passius financers 210 290 80 38,1%

TOTAL INGRESSOS 15.532 16.163 631 4,1%

Despeses de personal 5.954 6.558 604 10,1%

Despeses de funcionament 1.873 2.346 473 25,3%

Despeses financeres 46 32 (14) (30,4%)

Transferències corrents 20 0 (20) (100,0%)

Inversions reals 7.428 6.999 (429) (5,8%)

Transferències de capital 200 0 (200) (100,0%)

Actius financers 11 228 217 1.972,7%

TOTAL DESPESES 15.532 16.163 631 4,1%

Quadre 1

El creixement net del pressupost d'ingressos obeeix, principalment, a l'augment del
capítol IV, "Transferències corrents", així com a la utilització del romanent de tresoreria
per a equilibrar el pressupost. Aquests augments són parcialment compensats amb la
important disminució en el capítol de transferències de capital. Així, el capítol IV,
"Transferències corrents", augmentà en 1996 en 1.030 milions de pessetes respecte a
1995, cosa que representa una variació del 17,0%. De la seua part, el capítol VII,
"Transferències de capital", passa de 6.184 milions de pessetes en 1995 a 5.237 milions
de pessetes, cosa que implica una disminució del 15,3%.
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El capítol VIII, "Actius financers", en el qual figura el romanent de tresoreria, passa de
743 milions de pessetes en 1995 a 1.427 milions de pessetes en 1996, cosa que implica
una variació del 92,1%.

L'augment del pressupost inicial de despeses obeeix, principalment, a l'increment de
604 milions de pessetes experimentat en el capítol I "Despeses de personal", que passa
de 5.954 milions de pessetes en 1995 a 6.558 milions de pessetes en 1996. L'augment
del capítol I "Despeses de personal", representa una variació del 10,1%.

Així mateix, destaca la disminució en 1996 en les previsions inicials dels capítols de
despeses de capital, "Inversions reals" i "Transferències de capital".

2.2 Modificacions pressupostàries

En el quadre núm. 2 es reflecteixen, en milions de pessetes, les modificacions
pressupostàries de 1996, per capítols d'ingressos i de despeses i les variacions
percentuals.

Pressupost
inicial

Modifica-
cions

Pressupost
definitiu

Increment
pressupost

defin./inicial
Taxes i altres ingressos 2.083 229 2.312 11,0%

Transferències corrents 7.076 0 7.076 0,0%

Ingressos patrimonials 50 0 50 0,0%

Transferències de capital 5.237 319 5.556 6,1%

Actius financers 1.427 0 1.427 0,0%

Passius financers 290 0 290 0,0%

TOTAL INGRESSOS 16.163 548 16.711 3,4%

Despeses de personal 6.558 (67) 6.491 (1,0%)

Despeses de funcionament 2.346 (138) 2.208 (5,9%)

Despeses financeres 32 67 99 209,4%

Inversions reals 6.999 686 7.685 9,8%

Actius financers 228 0 228 0,0%

TOTAL DESPESES 16.163 548 16.711 3,4%

Quadre 2

En l'exercici de 1996, les modificacions pressupostàries netes s'han elevat a 548 milions
de pessetes, cosa que representa un 3,4% del pressupost inicial, i han servit per
incrementar bàsicament en el pressupost de despeses, el capítol VI "Inversions reals".
En el pressupost d'ingressos, les variacions més rellevants afecten el capítol  VII,
"Transferències de capital" i al capítol III, "Taxes i altres ingressos".
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Durant l'exercici de 1996 es tramitaren un total de 8 expedients de modificació de
crèdits que han sigut aprovats fora de l'exercici. Aquesta Sindicatura ha revisat 3
expedients de modificació de crèdits que han comportat, sense tenir en compte les
modificacions relatives a les transferències de crèdit, el 39,7% de les modificacions
pressupostàries netes.

En la revisió efectuada s'han posat de manifest les incidències següents:

- En la modificació núm. 6 s'indica l'existència de "modificacions pressupostàries
amb caràcter de a compte", que es regularitzen a la fi de l'exercici. Açò podria
originar una situació en què la tramitació d'aquest expedient de modificació es
convertís en un mer ajust de la liquidació del pressupost a la fi de l'exercici. A
més a més, el finançament d'aquesta modificació és insuficient per quant
s'utilitzaren drets no realitzats, que són donats de baixa en l'expedient núm. 7
amb la mateixa data (31 de desembre de 1996).

- La documentació suport dels expedients és insuficient, ja que no es justifiquen
els motius que originen les diferents variacions respecte a les previsions inicials.

2.3 Resultats de l'exercici i acumulats

El dèficit pressupostari de l'exercici de 1996 ha sigut de 43 milions de pessetes. Els
ajusts d'exercicis tancats han incrementat el dèficit de l'exercici a 76 milions de
pessetes.

L'evolució del resultat de la liquidació del presupost en els exercicis de 1995 i 1996, es
recull en el quadre núm. 3 en milions de pessetes.

Exercici Exercici

Concepte 1995 1996

Drets reconeguts de l'exercici 15.449 15.284

Obligacions reconegudes de l'exercici 14.712 15.327

SUPERÀVIT <DÈFICIT>PRESSUPOST 1996 737 (43)

Ajusts d'exercicis tancats:

Anul·lació de drets - (57)

Anul·lació d'obligacions 5 24

Rectificació d'obligacions - -

Anul·lació extrapressupostaris - -

SUPERÀVIT <DÈFICIT> DE L'EXERCICI 742 (76)

SUPERÀVIT ACUMULAT AL TANCAM. DE L'EXER. ANTERIOR 743 1.485

SUPERÀVIT ACUMULAT AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 1.485 1.409

Quadre 3
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El quadre núm. 4 recull l'estat de romanent de tresoreria calculat per la UA, on es
presenta un romanent total de 1.409 milions de pessetes. Segons la informació
facilitada, el superàvit pressupostari acumulat a 31 de desembre de 1996, 1.409 milions
de pessetes, està afecte en 1.379 milions de pessetes a determinades inversions, mentre
que el romanent de lliure disposició puja a 30 milions de pessetes.

Concepte Import

A) Total drets reconeguts 15.284

B) Total obligacions reconegudes 15.327

C) (A - B) Romanent pressupostari (43)

D) Anul·lació obligacions pressuposts tancats 24

E) Anul·lació drets pressuposts tancats 57

F) (D - E) Romanent per operacions exercicis anteriors (33)

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

H) (C + F + G) Romanent de Tresoreria de l'exercici (76)

I) Romanent de Tresoreria anterior 1.485

J) (H + I) Romanent de Tresoreria 1.409

Quadre 4

Com en els exercicis passats, la liquidació del pressupost de 1996 no reflecteix
degudament la situació econòmica de la UA. En aquest sentit, la fiscalització ha posat
de relleu determinades despeses sense caràcter exhaustiu, que de considerar-se en el
pressupost alterarien el resultat comptable obtingut. Aquests fets es reflecteixen en el
quadre núm. 5, en milions de pessetes.

Concepte Import

En comptes extrapressupostaris
Acomptes per a dietes, locomoció i altres despeses menors:
          - 1995 (67)
          - 1996 (30)
Despeses i pagaments de nòmines pendents d'incorporar al pressupost de despeses:
          - 1995 (3)
          - 1996 (40)
Despeses i pagaments de certificacions d'obres i subministraments pendents
d'incorporar al pressupost de despeses:
          - 1993 (148)
          - 1995 (42)
          - 1996 (191)

TOTAL (521)

Quadre 5
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Cal assenyalar que no figuren en el quadre núm. 5, part dels acomptes corresponents a
1996 que pugen a 82 milions de pessetes, que es comenten en el quadre 9.a) d'aquest
informe, ja que no s'ha tingut evidència del seu efecte en el pressupost.

Tampoc no s'ha considerat la incidència que pogués derivar-se de l'aplicació dels
principis comptables públics en les despeses i ingressos derivats del Pla Plurianual
d'Inversions que es comenten en l'apartat 5.4 d'aquest informe.
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3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

El grau d'execució del pressupost de despses es xifra en el 91,7%, mentre que el grau de
compliment s'eleva al 82,4%, tal com es mostra en el quadre núm. 6, que recull, en
milions de pessetes, l'execució del pressupost de despeses.

DESPESES

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids

Obligacions
pend.  paga.

Grau
d'execució

Grau de
compliment

Despeses de personal 6.491 6.491 6.423 68 100,0% 99,0%

Despeses de funcionament 2.208 2.203 2.168 35 99,8% 98,4%

Despeses financeres 99 99 99 0 100,0% 100,0%

Inversions reals 7.685 6.306 3.708 2.598 82,1% 58,8%

Actius financers 228 228 228 0 100,0% 100,0%

TOTAL 16.711 15.327 12.626 2.701 91,7% 82,4%

Quadre 6
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3.1 Despeses de personal

La previsió definitiva del capítol I, "Despeses de personal", que és el segon en
importància en el pressupost de la UA va pujar a 6.491 milions de pessetes, igual que
les obligacions reconegudes, cosa que representa un grau d'execució del 100,0%. El
grau de compliment ha sigut del 99,0%
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En el quadre núm. 7 es mostra l'evolució de les obligacions reconegudes del capítol I en
els últims exercicis, en milions de pessetes.

1993 1994 1995 1996 95/94 96/95

Obligacions reconegudes 4.853 5.419 5.886 6.491 8,6% 10,3%

Quadre 7

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

El quadre núm. 8 recull el detall del personal al servei de la UA a 31 de desembre de
1995 i 1996.

PERSONAL Total a 31-12-95 Total a 31-12-96

P.D.I.:

Funcionari: 689 750

Catedràtic d'universitat 122 127

Catedràtic d'escola universitària 49 50

Professor titular d'universitat 246 281

Professor titular d'Escola universitària 272 292

Contractat en règim de dret administratiu: 596 628

Professor emèrit 1 1

Professor associat 449 474

Ajudant 146 153

TOTAL P.D.I. 1.285 1.378

P.A.S.

Funcionari 236 242

Laboral 240 232

TOTAL P.A.S. 476 474

Quadre 8

L'augment de despeses en el capítol I respecte a l'exercici de 1995 ha sigut del 10,3%.
Aquest increment es deu bàsicament al increment retributiu autoritzat del 3,5% i a
l'augment experimentat per la plantilla de la UA, que ha arribat al 5,2% d'acord amb el
quadre següent:
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PERSONAL
Total a

31-12-94

Total a 31-

12-95

Total a 31-

12-96

Increm.

96/95

Funcionaris docents 647 689 750 8,9%

Funcionaris no docents 208 236 242 2,5%

Laboral no docent 292 240 232 (3,3%)

Laborals docents contractats 537 596 628 5,4%

TOTAL 1.684 1.761 1.852 5,2%

Quadre 9

3.2 Despeses de funcionament

La previsió definitiva del capítol II va pujar a 2.208 milions de pessetes, mentre que les
obligacions reconegudes pugen a 2.203 milions de pessetes, cosa que representa un grau
d'execució del 99,8%. El grau de compliment és del 98,4%.

En el quadre núm. 10 s'expressa el detall de les obligacions reconegudes per conceptes,
en milions de pessetes:

Concepte 1994 1995 1996

Tributs 9 13 1

Reparació i conservació 60 62 83

Subministraments 230 319 368

Transports i comunicacions 137 137 117

Treballs realitzats per altres empreses 555 622 617

Primes d'assegurances 2 2 2

Material d'oficina 319 454 522

Despeses diverses 214 292 393

Dietes, locomoció i trasllats 54 100 100

TOTAL 1.580 2.001 2.203

Quadre 10

La UA no aplica adequadament el principi de la meritació en la comptabilització de les
seues despeses corrents, per raó de l'existència de despeses d'exercicis anteriors,
imputats al pressupost per a l'exercici de 1996 que figuraven com a "acomptes de
tresoreria" en comptes extrapressupostaris, que són estimats en 160 milions de pessetes
segons l'informe d'auditoria de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana.
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Així mateix, en el citat informe també s'assenyala que la UA ha estimat en 165 milions
de pessetes les despeses corresponents a 1996 tramitades en 1997.

En l'apartat 4 d'aquest informe, figuren les incidències detectades en la fiscalització dels
contractes imputats a aquest capítol.

3.3 Despeses financeres

En el capítol III de despeses, "Despeses financeres", es van reconéixer en l'exercici de
1996 obligacions i pagaments per import de 99 milions de pessetes.

3.4 Inversions reals

Com en l'exercici passat, el capítol VI, "Inversions reals" és el més rellevant del
pressupost de la UA. Les obligacions reconegudes en aquest capítol pujaren a 6.306
milions de pessetes. El grau d'execució aconseguit ha sigut del 82,1%, mentre que el
grau de compliment sols ha arribat al 58,8%.

El quadre núm. 11 mostra, en milions de pessetes, l'execució d'aquest capítol en les dues
principals agrupacions de despesa.

Pressupost
definitiu

Obligacions
reconegudes

Grau
d'execució

Pagams.
líquids

Grau de
complim.

Immobilitzat material 4.699 4.456 94,8% 2.022 45,4%
Despeses d'investigació 2.986 1.850 62,0% 1.686 91,1%

TOTAL 7.685 6.306 82,1% 3.708 58,8%

Quadre 11

El saldo a 31 de desembre de 1996 de l'epígraf d'"Immobilitzat material" del balanç de
situació puja a 21.043 milions de pessetes. Com en l'exercici anterior, aquesta
Sindictaura no pot opinar sobre la raonabilitat d'aquesta xifra, ja que falta un inventari
valorat que detalle la composició per elements d'aquest immobilitzat. La UA tampoc no
ha dotat cap amortització des de la seua creació.

No obstant això, en l'actualitat es troben quasi acabats els treballs d'inventari i valoració
necessaris per a eliminar aquestes limitacions en la informació dels estat financers i de
control intern.

S'han verificat obligacions reconegudes a càrrec del capítol VI en l'exercici de 1996 per
un import de 944 milions de pessetes, cosa que representa el 15% del total de despeses
d'aquest capítol. Com a conseqüència de la revisió, s'han detectat obligacions
reconegudes en l'exercici de 1996 amb un valor de 261 milions de pessetes que no s'han
meritat i corresponen a l'exercici de 1997.

D'altra banda cal referir-se a l'"acord de 29 de març de 1995 entre la Generalitat
Valenciana i la UA per al desenvolupament del Pla d'Inversions en el període 1995-
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2001". En aquest import acord, la Generalitat Valenciana es compromet a autoritzat i
finançar inversions per un valor màxim de 10.280 milions de pessetes al llarg del
període citat de 7 anys (vegeu l'apartat 5.4). L'anualitat màxima que ha de finançar la
Generalitat Valenciana en l'exercici de 1996, puja va a 3.990 milions de pessetes.

S'ha sol·licitat confirmació a creditors de la UA dels saldos pendents de pagament a 31
de desembre de 1996 per un import de 1.034 milions de pessetes. Tanmateix, la UA no
ha pogut conciliar les seues dades amb els que deriven de les confirmacions de tercers,
per la qual cosa, aquesta Sindicatura no ha pogut verificar la raonabilitat de les
obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 1996.

En l'apartat 4 d'aquest informe, s'assenyalen totes aquelles incidències detectades en el
curs de les verificacions efectuades, relatives a contractes que per la seua naturalesa
corresponen a aquest capítol de despeses.
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

El quadre núm. 12 mostra, segons la informació facilitada, el detall dels expedients de
contractació iniciats durant l'exercici desglossats per tipus de contracte i modalitats
d'adjudicació. També es recull l'abast de la revisió realitzada.

Tipus de contractes i Total Revisats

d'adjudicació Milions PTA N. expedients Milions PTA N. expedients

Obres Concurs 1.136 79,6% 6 46,2% 886 78,0% 2 33,3%

Proc. negociat 291 20,4% 7 53,8% 73 25,1% 1 14,3%

Total 1.427 100,0% 13 100,0% 959 67,2% 3 23,1%

Subminist. Concurs 567 83,4% 10 43,5% 27 4,8% 1 10,0%

Proc. negociat 113 16,6% 13 56,5% 14 12,4% 1 7,7%

Total 680 100,0% 23 100,0% 41 6,0% 2 8,7%

Serveis Concurs 77 61,1% 1 14,3% 77 100,0% 1 100,0%

Assist. tèc. Proc. negociat 49 38,9% 6 85,7% 9 18,4% 1 16,7%

Total 126 100,0% 7 100,0% 86 68,3% 2 28,6%

Quadre12

4.1 Contractes d'obres

Tal i com es demostra en el quadre núm. 12, l'import licitat dels expedients de
contractació d'obres iniciats en l'exercici va pujar a 1.427 milions de pessetes, dels quals
s'han revisat 3 expedients per un import de 959 milions de pessetes, que representa el
67,2%.

Els contractes d'obres examinats han sigut els següents:

Import licitat en
Núm. d'expedient milions de pessetes

  1/96 186
  8/96 700
13/96   73

959

En la revisió efectuada s'ha comprovat que, en general, els expedients analitzats han
sigut tramitats d'acord amb la legislació aplicable, sense perjudici de les observacions
que es comenten tot seguit:
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1.- Pel que fa a les actuacions administratives prèvies

- De la supervisió dels projectes s'encarrega un arquitecte contractat. Ja que aquest
arquitecte participa en la redacció dels projectes relatius als expedients 1/96 i
8/96, es dóna la circumstància que és el mateix coautor dels projectes el que
emet l'informe de supervisió. Aquesta coincidència en una sola persona  de les
dues funcions o comeses no ens sembla adequada a la finalitat del control que ha
de complir l'informe de supervisió.

- En els tres expedients analitzats existeixen les actes de replanteig previ i de
comprovació de replanteig, si bé en l'expedient 8/96 es dóna la circumstància
que el replanteig previ és posterior a l'aprovació tècnica del projecte per part del
Rector.

- En l'expedient 13/96 no existeix certificat acreditatiu de la disponibilitat dels
terrenys i viabilitat del projecte. Pel contrari, es dóna la circumstància que hagué
d'acordar-se la suspensió parcial i temporal de les obres a causa de la
inexistència de total disponibilitat dels terrrenys afectats per les obres del
col·lector.

- En tots els expedients existeix el plec de clàusules administratives particulars
aprovat pel Rector, encara que estan sense signar pel seu autor.

- No consta en els expedients examinats: la certificació relativa a l'existència de
crèdit, l'informe jurídic i l'informe fiscal.

2.- Pel que fa a l'òrgan de contractació

- En els tres expedients examinats el Rector actua com a òrgan de contractació,
aprovant l'expedient de contractació, adjudicant el contracte i subscrivint el
document administrtiu de la seua formalització.

3.- Quant a la publicitat i forma de selecció del contractista

- Els expedients 1/96 i 8/96, han sigut adjudicats per concurs obert, mentre que el
13/96 ho ha sigut mitjançant procediment negociat sense publicitat.

- Quant als dos expedients adjudicats per concurs obert, cal assenyalar el següent:

a) Com que els expedients 1/96 i 8/96 tenen com a finalitat l'execució de lots
diferents d'una mateixa obra, han de regir-se pel que disposa l'article 136 de la
Llei de Contractes en matèria de publicitat, prevista per a l'àmbit de la Unió
Europea en l'artcle 135.

b) En els dos expedients examinats es dóna la circumstància que no és la mesa
de contractació, com és preceptiu, sinó la comissió qualificadora o assessora la
que efectua la proposta d'adjudicació. La mesa de contractació es limita a
l'obertura de pliques i qualificació de documentació.
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c) En l'expedient 8/96 no existeix constància, ni en l'acta de la mesa de
contractació ni en la de la comissió qualificadora, de la puntuació atorgada en
funció de cada un dels criteris que s'estableixen en el plec per a l'adjudicació,
sense que s'ajuste al que disposa la base 10 del dit plec.

d) L'expedient 8/96, és declarat de tramitació urgent per resolució de data 9 de
novembre de 1996. Les dues raons que s'al·leguen per a justificar aquesta
resolució no són adequades. La primera raó és aliena a la finalitat que persegueix
l'art. 72 de la Llei de Contractes. Quant a la segona, no s'ha aconseguit l'objectiu
perseguit, en haver-se incomplit els terminis prevists per a l'execució del
contracte. D'altra banda, cal assenyalar que en l'anunci publicat en el BOE
s'establia l'11 de desembre de 1996 com a data per a la reunió de la mesa de
contractació en acte públic. Tanmateix, aquesta reunió va tenir lloc el 10 de
desembre, sense que existesca constància que s'esmenés l'error a fi de
possibilitar que els concursants interessats poguessen estar presents en l'acte
d'obertura de pliques.

- Quant a l'expedient 13/96, adjudicat mitjançant el procediment negociat sense
publicitat, cal assenyalar el següent:

a) En contra del que preveu la base 8.1 del plec, no es convoca a la mesa de
contractació l'assessor jurídic, sinó al director del Servei de Gestió Econòmica.

b) El plec està pendent d'actualització, ja que s'hi parla de comissió qualificadora
i no de mesa de contractació com resulta precedent (art. 82 de la Llei de
Contractes).

c) L'adjudicació resulta favorable a l'oferta més econòmica per import de
54.635.338 PTA.

4.- Pel que fa a la formalització dels contractes

- Els contractes s'han formalitzat en document administratiu.

- En la documentació aportada pels contractistes:

a) No s'acompleix el requisit de constituir la prova de no estar sotmés en la
prohibició per a contractar mitjançant declaració responsable atorgada davant
d'una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat
(art. 21.5 de la llei de Contractes).

b) No s'exigeix la constatació de poders. En dos casos no existeix la certificació
lliurada pel Registre Mercantil, en data pròxima, sobre la vigència del poder.

c) En un cas no existeix certificació positiva d'estar al corrent en el compliment
d'obligacions tributàries i de Seguretat Social.
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d) En dos casos el plec no exigeix que s'acredite estar donat d'alta de l'impost
sobre activitat econòmiques, tal com exigeix l'art. 7.1,a) del reial decret
390/1996, d'1 de març.

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

- Les obres encara no han acabat, malgrat que els termini del contracte establerts
han transcorregut ja. Tanmateix, no consta la imposició de penalitats per aquest
motiu a les empreses. Tampoc no consta la formalització de la pròrroga.

6.- Pel que fa a les modificacions dels contractes

- En l'expedient 1/96 s'han tramitat obres complementàries per un import de
29.995.042 PTA. De l'informe tècnic de data 16 de desembre de 1996, que es
troba en l'expedient es dedueix la inadequació de l'expedient tramitat, ja que més
que obres complementàries es tracta d'un reformat del projecte original.

7.- Quant a la recepció de les obres

- En l'actualitat està pendent d'efectuar la recepció de les obres, ja que no han
finalitzat.

8.- Quant a altres aspectes

- D'acord amb el que preveu l'art. 58 de la Llei de Contractes, cal realitzar la
tramesa de contractes al Tribunal de Comptes o Sindicatura de Comptes, en els
termes que s'hi estableixen. La UA ha de dur un registre públic de contractes als
efectes que preveu l'esmentada norma.

- No s'ha acomplert amb l'exigència establerta en l'acord entre la Generalitat
Valenciana i la UA, relatiu al Pla d'Inversions als efectes de garantir la presència
de representants de la Generalitat en la mesa de contractació.

- Cal assenyalar que ha de comunicar-se personalment el resultat de la selecció a
totes les empreses concursants (art. 94.1 de la llei de Contractes), sense perjudici
del deure d'anunciar l'adjudicació del contracte en el butlletí oficial que
corresponga.

4.2 Contractes de subministraments

Els contractes de subministraments examinats han sigut els següents:

Import licitat en
Núm. d'expedient milions de pessetes

  1/96 14
14/96 27

41
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1.- Pel que fa a les actuacions administratives prèvies

- No consta el certificat d'existència de crèdit ni l'informe fiscal.

- En l'expedient 1/96 no s'observa l'existència del plec de prescripcions tècniques.

- No s'ha sol·licitat informe de l'assessoria jurídica (art. 246 del Reglament
General de Contractació de l'Estat). En el plec inclòs en l'expedient 1/96, es fa
referència a un informe favorable de l'assessoria jurídica del Departament de 16-
07-87. Aquest informe ha de ser actualitzat en funció del canvi legislatiu produït
des d'aleshores i acreditar-se en l'expedient que ens trobem davant un plec tipus
prèviament aprovat.

2.- Quant a l'òrgan de contractació

- El Rector aprova l'expedient de contractació, adjudica el contracte i el
formalitza.

3.- Pel que fa a la forma de selecció i d'adjudicació

- En l'expedient 1/96, la forma d'adjudicació és el procediment negociat sense
publicitat, mentre que el 14/96 s'adjudica mitjançant concurs obert.

- L'expedient 1/96 s'adjudica a l'empresa que realitza l'oferta més barata, entre les
tres recaptades dins del procediment negociat sense publicitat, aspecte que no es
justifica.

- L'expedient 14/96 s'adjudica pel procediment de concurs, i es divideix la
licitació i l'adquisició en 23 lots. S'ha centrat l'examen en l'adjudicació del lot
núm. 2. Aquest lot s'adjudica per un preu de 26.615.999 PTA i el preu de
licitació pujava a 27.350.000 PTA.

De l'anàlisi efectuada destaquen les qüestions següents:

a) Respecte a l'adjudicació, de l'informe tècnic que es troba en l'expedient,
s'apunten raons d'índole tècnic i de qualitat, però es fa una abstracció de l'aspecte
econòmic, tot i que l'oferta més barata és notablement inferior a la seleccionada,
ja que puja a 16.020.092 PTA.

D'altra banda en el plec no s'estableixen criteris de valoració per a adjudicar el
concurs, sinó que es realitza una tramesa genèrica a l'art. 87 de la Llei de
Contractes.

b) Igual que ocorre en els concursos d'obres, la proposta a l'òrgan de contractació
la realitza la comissió qualificadora o assessora, no a la mesa de contractació
que es limita a obrir les pliques i qualificar la documentació presentada.
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c) En aquest expedient s'acompleix amb els requisits legals de publicitat de
l'anunci del concurs, però en la publicació en el Diari Oficial de les Comunitats
Europees no es respecta l'antelació mínima prevista en l'art. 79.2 de la Llei de
Contractes, respecte de l'acabament del termini de presentació d'ofertes. Tampoc
no s'ha realitzat l'anunci indicatiu previst en l'art. 178.1 de la Llei de Contractes.

4.- Quant a la formalització dels contractes

- Tots els contractes estan formalitzats en document administratiu, degudament
signat per les parts.

- En cap dels dos expedients analitzats el contractista aporta la declaració
responsable atorgada davant d'una autoritat administrativa, notari públic o
organisme professional qualificat, de no estar sotmés a les prohibicions per a
contractar establertes legalment.

5.- Pel que fa a l'execució de contractes

- La recepció es formalitza per mitjà d'una acta subscrita pel gerent, el degà o
director i l'empresa contractista, acompanyada de la factura corresponent.

- S'han incomplert els termini contractuals de lliurament dels subministraments
contractats.

4.3 Contractes de serveis

Els expedients examinats són els següents:

Import adjudicat en
Núm. d'expedient milions de pessetes

  2/96   9
11/96 77

86

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

- En els dos expedients analitzats s'ha constatat l'existència d'ordre de l'òrgan de
contractació que implique l'inici formal del procediment, si bé no consta cap
informe o document anàleg que justifique la insuficiència, la manca d'adequació
o la conveniència de no ampliació dels mitjans personals i materials amb què
compta la UA per satisfer les necessitats que es tracten de suplir per mitjà del
contracte.

- En cap dels dos expedients analitzats consta l'existència de cap certificat
d'existència de crèdit. Pel que fa a l'informe d'Intervenció previst en l'art. 68.2 de
la Llei de Contractes i en els articles 83 i 87 del Reglament General de
Contractació de l'Estat, no consta en els expedients examinats que s'haja
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formalitzat aquest tràmit. No es té constància de qui té assignades les funcions
d'Intervenció.

- En els dos expedients el plec existeix i és aprovat pel Rector. Els plecs no estan
signats pel responsable de la seua elaboració.

- No consta l'existència d'informe jurídic.

2.- Quant a l'òrgan de contractació

- Rector exerceix aquesta atribució i aprova l'expedient de contractació, adjudica
el contracte i el formalitza.

3.- Pel que fa a la forma de selecció i d'adjudicació

- L'expedient 2/96 ha sigut adjudicat mitjançant procediment negociat sense
publicitat i l'11/96 per concurs obert seguint el tràmit d'urgència.

- Quant a l'expedient 2/96, cal assenyalar que no es raonen els motius pels quals
se segueix el procediment negociat sense publicitat, malgrat que l'import de
licitació puja a 12 milions de pessetes.

Sols consta que s'ha negociat amb dues empreses, tot i que l'art. 93.1 de la Llei
de Contractes estableix un mínim de tres empreses. L'adjudicació es realitza a
favor de l'oferta més barata per un import de 9.335.796 PTA.

- Quant al contracte de servei de vigilància (exp. 11/96), que s'adjudica per
concurs obert, cal observar el següent:

a) Es declara de tramitació urgent mitjançant resolució de data 6 de juny de
1996, i s'al·lega que estava previst per al 30 de juny de 1996 l'acabament de la
prestació del servei de vigilància en diversos edificis.

b) En el plec no s'estableixen els criteris que s'han de tenir en compte per a
seleccionar l'oferta més avantatjosa. És la comissió qualificadora o assessora la
que estableix els criteris que cal tenir en compte. Entre els criteris utilitzats no
s'inclou la diferència econòmica existent entre les ofertes.

c) L'oferta seleccionada és la proposada per la comissió assessora en funció de
l'àmplia implantació de l'empresa, la seua gran experiència i les millores
econòmiques sense cost ofertades, però no es concreta com a partir d'aquests
criteris s'arriba a la conclusió que la millor oferta és la seleccionada.

4.- Quant a la formalització dels contractes

- Els contractes es formalitzen en document administratiu.
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- En l'expedient 2/96 s'observa que l'adjudicatari no aporta la declaració
responsable davant d'una autoritat administrativa, notari públic o organisme
professional qualificat, per a acreditar la inexistència de causes de prohibició per
a contractar.

- L'expedient 11/96 incorre en idèntica omissió, a més a més de la manca de
constatació de poder i de la certificació del Registre Mercantil sobre la seua
vigència.

5.- Quant a l'execució dels contractes

En cap dels dos expedients examinats s'ha constatat l'existència d'informe dels
serveis competents sobre l'efectiva prestació i grau de satisfacció dels serveis
prestats a l'empara dels contractes signats, que servesca d'antecedent al
pagament del preu estipulat en el contracte.

6.- Quant a les modificacions i pròrrogues dels contractes

La UA ha contractat nous serveis amb l'empresa de vigilància. En un cas
s'observa que s'ha formalitzat expedient de contractació complementari i en
l'altre cas s'ha produït un reforç de la vigilància sense que existesca cap
formalització de contracte.

Dins de certs límits, hauria de considerar-se en el plec la possibilitat d'ampliar
per causa de necessitats el servei de vigilància, a partir d'unes condicions
econòmiques i tècniques prefixades en el contracte. Així, es facilitaria l'atenció
dels imprevists o necessitats sobrevingudes i es garantiria una homogeneïtat en
el preu del contracte.
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5. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

El pressupost definitiu d'ingressos puja a 16.711 milions de pessetes i els drets
reconeguts pugen a 15.248 milions de pessetes. En el quadre núm. 13 es mostra, en
milions de pessetes, l'execució del presupost d'ingressos de l'exercici de 1996 de la UA.
El grau d'execució és el 100,0% a escala global. No obstant això, el grau de compliment
és del 63,5%, sense considerar el romanent de tresoreria.

INGRESSOS
Pressupost
definitiu

Drets
reconeguts

Ingressos
líquids

Drets pts.
cobram.

Grau
execució

Grau
compliment

Taxes i altres ingressos 2.312 2.254 2.254 0 97,5% 100,0%

Transferències corrents 7.076 7.120 5.936 1.184 100,6% 83,4%

Ingressos patrimonials 50 65 64 1 130,0% 98,5%

Transferències de capital 5.556 5.556 1.155 4.401 100,0% 20,8%

Passius financers 290 289 289 0 99,7% 100,0%

EXERCICI CORRENT 15.284 15.284 9.698 5.586 100,0% 63,5%

Romanent de tresoreria 1.427

TOTAL 16.711

Quadre 13
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5.1 Taxes i altres ingressos

La previsió definitiva del capítol III, "Taxes i altres ingressos", s'eleva a 2.312 milions
de pessetes, mentre que els drets reconeguts en el capítol III, "Taxes i altres ingressos",
van pujar a 2.254 milions de pessetes, cosa que representa un grau d'execució del 97,5%
i de compliment del 100,0%. En el quadre núm. 14 es mostra l'evolució dels drets
reconeguts en aquest capítol, en milions de pessetes:

1993 1994 1995 1996

Preus acadèmics 1.883 1.755 2.249 1.519

Compensació per beques 182 200 216 391

D'altres ingressos propis 63 33 275 344

TOTAL 2.128 1.988 2.740 2.254

Quadre 14

a) Preus acadèmics

Els preus acadèmics constitueixen una de les fonts d'ingressos més importants de la UA,
i en 1996 pujaren a 1,519 milions de pessetes.

En el quadre núm. 15 es recull l'evolució del nombre d'alumnes matriculats en la UA.

Alumnes Variació

Curs 93/94 24.627

Curs 94/95 27.632 +12,2%

Curs 95/96 30.142 +9,1%

Curs 96/97 29.479 -2,2%

Quadre 15

La disminució de l'import comptabilitzat en "Preus acadèmics" en relació amb l'exercici
de 1995 és perquè en l'exercici de 1995 es comptabilitzaren 310 milions de pessetes
com a drets reconeguts que no figuraven com a recaptats en aqueix exercici, i que s'han
recaptat durant l'exercici de 1996. També ha influït en la disminució el menor nombre
d'alumnes matriculats (un 2,2%, tal com s'aprecia en el quadre núm. 15).

La UA comptabilitza els preus acadèmics en el pressupost seguint el criteri establert en
el Pla General de Comptabilitat, aprovat per l'ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda
de 6 de maig de 1994. Es registren com a drets reconeguts els liquidats en l'exercici amb
venciment en aquest, i no inclouen aquells que tenen el venciment en l'exercici següent.
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No obstant això, en el subsistema economicopatrimonial no s'efectua cap periodificació.
S'ha seguit el mateix criteri que en el pressupost.

D'altra banda, en la revisió efectuada s'ha comprovat l'existència de devolucions
d'ingressos per taxes a alumnes de la UA, que pugen conjuntament a 34,9 milions de
pessetes. El fundament legal d'aquestes devolucions, sense considerar les que s'originen
quan un alumne accedeix a la condició de becari del MEC -condició que comporta la
devolució dels preus abonats-, s'assenta en la normativa sobre l'exempció del pagament
de preus públics per matrícula aprovat pel Consell Social de la UA en la seua sessió de
data 14 de març de 1995.

b) Compensació per beques

En aquest concepte es recullen els imports compensats per l'Estat a la UA pels preus
públics no satisfets pels alumnes becaris, "fins on arriben els crèdits autoritzats amb
aquesta finalitat", segons la normativa sobre beques en vigor.

Tal i com figura en el quadre núm. 16 es reconeixen en aquest concepte drets per import
de 391 milions de pessetes, que es comptabilitzen en el moment en què es reben els fons
del Ministeri d'Educació i Ciencia.

Import

Liquidació curs 1994/95 180

Curs 95/96 211

Total compensació beques Admó. Central 391

Quadre 16

c) Altres ingressos propis

En el quadre núm. 17 es mostra el detall dels drets reconeguts d'altres ingressos propis i
la seua evolució interanual, expressat en milions de pessetes:

1994 1995 1996
Venda de béns 8 4 6
D'altres 25 271 338

TOTAL 33 275 344

Quadre 17

La resta dels ingressos no són significatius en relació amb els drets reconeguts totals de
l'exercici, i s'aplica el criteri de "reconegut per recaptat", comptabilitzant el dret en el
moment del seu cobrament. En aquests 344 milions de pessetes figuren 270 milions de
pessetes que corresponen als convenis d'investigació.
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5.2 Transferències corrents

Les previsions definitives per transferències corrents pujaren a 7.076 milions de
pessetes, mentre que els drets reconeguts, l'evolució dels quals es recull en milions de
pessetes en el quadre núm. 18, pugen a 7.120 milions de pessetes, cosa que representa
un grau d'execució del 100,6%. El grau de compliment va ser del 83,4%.

1994 1995 1996

De com. autònomes 5.059 99,7% 6.052 99,3% 7.081 99,5%

D'Admó. Central 2 0,0% 5 0,0% 0 0,0%

D'altres 16 0,3% 40 0,7% 39 0,5%

TOTALS 5.077 100,0% 6.097 100,0% 7.120 100,0%

Quadre 18

El concepte més rellevant en el capítol IV és el 450, "De comunitats autònomes", que
amb uns drets reconeguts de 7.081 milions de pessetes representa el 99,5% dels drets
reconeguts totals del capítol. La recaptació líquida del capítol és de 5.936 milions de
pessetes, dels quals s'han imputat al concepte 450, 5.879 milions de pessetes, el 99,3%.

Tal i com es recull en el quadre núm. 19, els drets reconeguts en concepte de subvenció
global de la Generalitat Valenciana per a l'exercici van pujar a 6.977 milions de
pessetes. la resta de drets reconeguts en el concepte 450, "De comunitats autònomes"
inclouen altres subvencions concedides per la Generalitat Valenciana.

IMPORT

Subvenció global 1996

Subvenció obligacions no satisfetes 1992 i 1993

Altres subvencions no previstes en el pressupost de 1996

6.977

99

5

Total drets concepte 450 7.081

Quadre 19

En el quadre núm. 20 es mostra, en milions de pessetes, el desglossament de la
subvenció global per a 1996.
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IMPORT

- Segons Llei 9/1995 de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 1996

- Ampliació segons acord del Govern Valencià del 05/3/96

- Suplement segons acord del Govern Valencià del 10/12/96

- Suplement segons acord del Govern Valencià del 10/12/96

5.172

1.148

457

200

TOTAL 6.977

Quadre 20

L'import dels drets reconeguts relatius a la subvenció global de la Generalitat
Valenciana per a l'exercici de 1996, 6.977 milions de pessetes, ha sigut superior en un
17,3% a la de l'exercici de 1995.

En el quadre núm. 21 es recull, en milions de pessetes, el calendari comparatiu de
cobraments per les transferències corrents rebudes de la Generalitat Valenciana
corresponents a la subvenció global dels exercicis de 1994, 1995 i 1996.

SUBVENCIÓ GLOBAL Import

%s/total

subvenció Import

% s/total

subvenció Import

% s/total

subvenció

Exercici corrent

1r. trimestre

2n. trimestre

3r. trimestre

4rt. trimestre

646

970

1.617

1.629

13,3%

20,0%

33,2%

33,5%

808

1.189

1.000

2.059

13,6%

20,0%

16,8%

34,6%

862

1.771

1.580

1.580

12,4%

25,4%

22,6%

22,6%

Total exercici corrent 4.862 100,0% 5.056 85,0% 5.793 83,0%

Exercici següent:

1r. trimestre - - 891 15,0% 1.184 17,0%

Total exercici següent - - 891 15,0% 1.184 17,0%

TOTAL 4.862 100,0% 5.947 100,0% 6.977 100,0%

Quadre 21

El pendent de cobrament a 31 de desembre de 1996 de la subvenció global que pujava a
1.184 milions de pessetes va ser satisfet en els mesos de gener i febrer de 1997.

D'altra banda, durant 1996 s'han reconegut drets per un import de 99 milions de
pessetes, l'origen dels qual rau en l'assumpció per part de la Generalitat Valenciana de
les obligacions a càrrec de la UA dels exercicis de 1992 i 1993 i que s'entenien incloses
en el compromís de les conselleries d'Economia i Educació amb les universitats. En el
mes de desembre de 1994, la Conselleria d'Educació i Ciència va comunicar a la UA la
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tramitació del reconeixement de crèdits en les quanties i anualitats següents en milions
de pessetes:

Liquidació per anualitats

Total crèdit reconegut 1994 1995 1996

395 197 99 99

Quadre 22

L'anualitat de 1996 va ser cobrada el 7 d'octubre de 1996.

5.3 Ingressos patrimonials

Els drets reconeguts en aquest capítol han pujat a 65 milions de pessetes, i el grau
d'execució és del 130,0% i el 98,5% el de compliment.

L'article més significatiu és el 52, "Interessos de dipòsits", amb uns drets reconeguts de
43 milions de pessetes, mentre els drets reconeguts en concepte de "Producte de
concessions i aprofitaments especials", han pujat a 22 milions de pessetes que
corresponen als cànons dels distints serveis instal·lats a la UA.

5.4 Transferències de capital

Les transferències efectuades per la Generalitat Valenciana, constitueixen la font de
finançament més rellevant de les operacions de capital de la UA.

En el quadre núm. 23 es mostra el detall dels drets reconeguts per transferències de
capital. Aquests han pujat a 5.556 milions de pessetes, cosa que representa un garu
d'execució del 100,0%, mentre que el de compliment no més ha sigut del 20,8%.

1994 1995 1996

De la Generalitat Valenciana 1.793 5.044 4.588

De l'Administració Central 243 1.082 595

D'altres 401 211 373

TOTAL 2.437 6.337 5.556

Quadre 23

El concepte "Transferències de capital de la Generalitat valenciana", presenta uns drets
reconeguts de 4.588 milions de pessetes, dels quals 3.990 tenen la seua base en l'"Acord
de data 29 de març de 1995 entre la Generalitat Valenciana i la UA per al
desenvolupament del Pla d'Inversions en el període 1995-2001".
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Igual que en l'exercici anterior, la UA ha reconegut com a drets per transferències de
capital la totalitat de l'anualitat de 1996, és a dir, 3.990 milions de pessetes, cosa que ha
originat que s'hi haja sobrevalorat el resultat pressupostari final en la diferència entre els
drets reconeguts i les obligacions reconegudes per aqueix motiu.

Segons els registres de la UA, la Conselleria d'Educació i Ciència no ha reconegut
obligacions per transferències de capital per a l'anualitat de 1996 del Pla Plurianual a 31
de desembre de 1996.

De l'anualitat de 1996, la UA havia justificat a 31 de desembre de 1996 davant la
Generalitat Valenciana inversions per import de 1.532 milions de pessetes i, a més, ha
justificat durant els primers mesos de l'exercici de 1997 la quantitat de 1.553 milions de
pessetes. En aquest sentit cal assenyalar que la Generalitat Valenciana hauria d'haver
dictat els corresponents actes de reconeixement d'obligacions que estiguessen
degudament justificades.

De l'anualitat 1995, 4.190 milions de pessetes, la UA havia justificat a 31 de desembre
de 1996 davant la Generalitat Valenciana, inversions per import de 4.076 milions de
pessetes, dels quals 1.294 milions de pessetes ja van ser justificats a 31 de desembre de
1995. Per tant, a la fi de l'exercici de 1996 queden pendents de justificar inversions per
import de 114 milions de pessetes.

Respecte a la comptabilització dels fets derivats del Pla Plurianual d'Inversions, cal
assenyalar que si bé 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 UA), ha de
reconéixer-les en el moment en què es produesca el cobrament. No obstant això,
l'ens beneficiari pot reconéixer el dret amb anterioritat si coneix de forma certa
que l'ens concedent ha dictat l'acte de reconeixement de la seua correlativa
obligació.

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

No obstant això, a fi de recollir en el resultat pressupostari l'efecte d'aquestes
desviacions en la recepció de les transferències, es crea el concepte de "desviació de
finançament", que ja recull el nou Pla General de Comptabilitat Pública per a corregir el
resultat pressupostari.

En un altre ordre de coses, cal assenyalar que a 31 de desembre de 1996 estaven
pendent de cobrament 411 milions de pessetes que procedien dels fons FEDER, 250
milions de pessetes de l'Administració central i 161 de la Generalitat Valenciana.
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El saldo pendent de cobrament a 31 de desembre de 1996 pels fons FEDER finançats
per la Generalitat Valenciana de 161 milions de pessetes, no es troba suportat, ja que
aqueix import correspon al 30% restant que, segons fonts de la UA, ha de ser finançat
per la mateixa Comunitat Autònoma, sense que haja acreditat que la Generalitat haja
d'assumir tal obligació.

5.5 Passius financers

En el capítol IX, "Variació de passius financers" figuren uns drets reconeguts de 289
milions de pessetes que corresponen a les disposicions d'un crèdit formalitzat per a
l'adquisició d'uns terrenys.
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6. CONVENIS I CONTRACTES D'INVESTIGACIÓ

6.1 Normativa aplicable

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

L'art. 45.1 de la citada Llei Orgànica, determina que la dedicació del professorat
universitari serà en qualsevol cas compatible amb la realització de projectes científics,
tècnics o artístics a què es refereix l'art. 11 de la mateixa Llei, d'acord amb les normes
bàsiques que reglamentàriament s'establesquen.

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

Els contractes d'investigació estan regulats en en l'art. 114 de l'Estatut de la UA, aprovat
pel decret 107/1985, de 22 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.

El ple del Consell Social celebrat el dia 8 de febrer de 1994 va aprovar, després d'un
informe favorable de la Junta de Govern de data 3 de desembre de 1993, la normativa
que regula la Gestió Econòmica i Administrativa de l'Activitat Investigadora a la UA.

6.2 Expedients seleccionats

Han sigut seleccionats els següents expedients:

- Pla estratègic del Vinalopó, referència 60932009/030100

- Modificacions en lents, referència 60932018/034900

- SAF96-0169 canals iònics i expressió, referència 60932025/034900

- Xenotrasplant d'illots pancreàtics, referència 60932029/032100

- Joguets amb materials compostos, referència 60932048/035000

La  revisió efectuada s'ha referit a les qüestions següents:

1.- Quant a l'òrgan competent i al procediment

- No consta que les sol·licituds d'ajudes d'investigació corresponents als convenis
60932025/034900 i 60932029/032100 vinguen signats per l'òrgan competent.
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- En el conveni 60932009/030100 no consta l'informe favorable del consell de
departament.

2.- Pel que fa a la formalització del contracte

- En formalitzar-se el contracte hauria de deixar-se constància del grau de
responsabilitat i participació dels professors, investigadors i ajudants que han
assumit de participar en l'execució del contracte.

En els expedients examinats –amb l'excepció del 60932018/034900- no es
produeix aquesta concreció, per la qual cosa es recomana l'existència d'uns
criteris preestablerts que guien la quantificació de la remuneració del personal
participant.

3.- Quant al control intern d'ingresos i despeses

En la normativa aprovada pel Ple del Consell Social, amb data 8 de febrer de 1994 per a
regular la gestió econòmica i administrativa de l'activitat investigadora, no s'assigna a
cap òrgan o funcionari l'exercici de les funcions de control intern respecte dels ingressos
i despeses derivades de la seua execució.

No obstant això, seria convenient establir aquest control, atesa la transcendència
econòmica que comporta la gestió d'aquests contractes.

Cal prestar particular atenció als extrems següents:

a) Que les despeses es consideren necessàries per al seu objectiu investigador.

b) Que corresponguen a una gestió raonada.

c) Que no sobrepassen l'import dels crèdits assignats.

d) Regularidad dels ingressos prevists en el contracte.

4.- Quant a la liquidació del contracte

Segons el que disposa el punt 1.2.3 de la normativa reguladora de l'activitat
investigadora, el preu net obtingut per la UA es distribuirà de la manera següent:

- 10% retenció de la UA per al manteniment d'equips i instal·lacions d'investigació
i fons bibliogràfic del departament o institut.

- Despeses necessàries per a la realització del treball d'investigació contractat
(material inventariable, fungible, dietes i desplaçaments, retribucions del
personal col·laborador i d'altres despeses).

- La quantitat restant revertirà  en el departament o institut a què estiga adscrit el
projecte objecte del contracte, que la destinarà de la manera següent:
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1) Un 90% a retribucions de professors, investigadors i ajudants en atenció al grau de
responsabilitat i participació assumides per a l'execució del contracte. 2) El 10% restant
per a despeses generals del departament o institut.

Es preveu que, una vegada finalitzada l'activitat, el director elabore, signe i remeta al
Negociat d'Investigació un informe econòmic d'execució del projecte (punt 9 del
document "Procediment de formalització de contractes d'investigació subscrit a l'empara
de l'art. 11 de la LRU").

S'ha comprovat l'existència d'aquest informe en el conveni 60932018/034900. En aquest
informe s'observa la correcta aplicació de la distribució de la quantia pactada en el
contracte corresponent.

En el conveni 60932009/030100, s'observa la dispensa d'un 10% en la suma que la UA
ha de percebre. La raó que s'hi al·lega és la col·laboració d'una empresa que rep el 50%
de l'import del conveni. Tanmateix, en el conveni sols apareix el departament de la UA
com a responsable de la investigació.

5.- Quant a altres aspectes

En el quadre núm. 24 es mostren els convenis revisats financerament en milions de
pessetes:

CONVENI/CONTRACTE INGRESSOS DESPESES

Elaboració del Pla estratègic del Vinalopó

Estudi: les modificacions en les lents de contacte

30

14

25

15

TOTAL 44 40

Quadre 24

Els ingressos derivats de convenis es comptabilitzen d'acord amb el criteri de caixa, i les
despeses són comptabilitzades en el capítol VI, "Inversions reals", amb independència
de la seua naturalesa.

En un dels dos convenis s'ha detectat la falta de control intern quant a la
comptabilització de l'IVA suportat de les factures de despesa. Aquest IVA suportat s'ha
considerat com a major despesa, quan aquest és deduïble d'acord amb les
característiques del conveni.
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7. PRESSUPOSTS TANCATS

Tal i com es mostra en el quadre núm. 25, el pendent de cobrament a 31 de desembre de
1996 puja a 3.920 milions de pessetes, mentre que el pendent de pagament pujava a 170
milions de pessetes.

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Segons comptes Situació en 1996

de 1995 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent

6.423 (57) 6.366 2.446 3.920

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

Segons comptes Situación en 1996

de 1995 Ajusts Definitiu Pagat Pendent

3.482 (24) 3.458 3.288 170

Quadre 25

El saldo dels drets pendents de cobrament es compon fonamentalment de la subvenció
procedent de la Generalitat Valenciana corresponent a l'anualitat de 1995 del Pla
d'Inversions, per un import de 3.795 milions de pessetes, i per una subvenció procedent
de l'Administració central de fons FEDER per un import de 88 milions de pessetes, i la
resta correspon a conceptes diversos.

Així mateix, cal destacar que durant 1996 s'ha produït una anul·lació de drets d'exercicis
tancats per un import de 57 milions de pessetes que correspon al 50% del pendent
d'executar, 114 milions de pessetes, del Pla d'Inversions anualitat de 1995 i que
s'incorpora al pressupost de 1997. La UA hauria d'haver anul·lat els 114 milions de
pessetes i incorporar el 50% restant al pressupost corrent de 1996 (vegeu l'apartat 5.4).

De les obligacions reconegudes pendents de pagament a 31 de desembre de 1995
(segons els pressuposts liquidats de 1995) durant 1996 s'han anul·lat obligacions per un
import conjunt de 24 milions de pessetes, sense que la documentació aportada siga
suficient per a acreditar l'anul·lació.
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8. TRESORERIA

8.1 Organització de la Tresoreria

Per a la gestió de fons la UA utilitza distints tipus de comptes bancaris, com ara:

a) Comptes centralitzats d'ús general que són els que s'integren en la informació
dels comptes anuals. Són comptes operatius.

b) Comptes restringits afectats a la recaptació de taxes i altres ingressos. La UA
periòdicament transfereix els saldos als comptes operatius.

c) Comptes de maniobra per a despeses per justificar, d'ús pels diferents centres de
despesa.

d) Comptes nominats en moneda estrangera (dos en ECUS i un en dòlars) per a la
recepció d'ingressos provinents de la CEE i per a l'operativa en moneda
internacional.

El control dels comptes bancaris centralitzats de la UA correspon, segons estableix l'art.
21.1 de les bases per a l'execució del pressupost de 1996, al Servei de Comptabilitat.
D'altra banda, el control dels comptes bancaris assignats als diversos centres de despesa
correspon al Servei de Gestió Econòmica, segons l'art. 21.2.

La Tresoreria, a 31 de desembre de 1996, puja a 966 milions de pessetes, i està
constituïda pels saldos en comptes corrents oberts en entitats financeres a nom de la
UA, tret dels comptes de despeses per justificar, que es troben classificats com a
"deutors extrapressupostaris".

La remuneració dels comptes corrents oscil·la des del 0% al 6,24% d'interés.

S'ha sol·licitat confirmació dels saldos a 31 de desembre a totes les entitats financeres
amb les quals opera la UA, i s'ha rebut la resposta del 75% de totes. Aquest fet ha
constituït una limitació a l'abast del treball de fiscalització desenvolupat, tant en l'apartat
del règim de disposició de fons com en l'apartat dels tipus d'interés aplicats.

8.2 Conciliacions bancàries

Durant l'exercici de 1996, el sistema comptable de la UA permet conéixer el saldo
individual dels diversos comptes bancaris existents, fet que no ocorria en exercicis
anteriors.

En l'anàlisi realitzada de les conciliacions bancàries efectuades a 31 de desembre de
1996, no s'han detectat incidències significatives, encara que cal destacar que no estan
signades per la persona que les realitza i no consta la pertinent supervisió.
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8.3 Comptes de maniobra

En relació amb aquests comptes, en l'informe d'auditoria de la Intervenció General de la
Generalitat Valenciana corresponent a 1996, s'ha evidenciat l'existència de fets que
haurien de comptabilitzar-se, ja que tenen naturalesa pressupostària o fins i tot
extrapressupostària, sense que siga adequat que es consideren per mitjà de registres
auxiliars no integrats en el sistema comptable de la UA.

Així, en els 87 comptes que recullen les quantitats lliurades a departaments i d'altres
centres de despesa per a les seues despeses menors de funcionament, com acompte de
caixa fixa, s'han detectat pagaments la justificació dels quals està en tràmit de
formalització per 24 milions de pessetes i que, per tant, són despeses de l'exercici de
1996 pendents de comptabilitzar. També s'han detectat en altres comptes, partides
d'ingressos i despeses corresponents a l'exercici de 1996, que en no estar transferides a
comptes centralitzats, no s'han comptabilitzat en aquest exercici.

També hi ha un compte relacionat amb els ingressos i pagaments del programa
FUNDESEM, que recull les operacions relacionades amb les pràctiques d'alumnes en
empreses i el saldo de la qual a 31 de desembre de 1996, correspon a imports pendents
de transferir als estudiants per les pràctiques realitzades.

La UA també té un compte de caixa fixa per a satisfer les dietes del personal. Aquest
compte no està conciliat a 31 de desembre de 1996 entre el saldo del banc i el reflectit
en extrapressupostaris com acompte.

En relació amb això, es considera necessari reforçar els mecanismes de control
existents.
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9. OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES

El quadre núm. 26 mostra, en milions de pessetes, els saldos dels comptes
extrapressupostaris a 31 de desembre de 1996.

DEUTORS 31/12/96

Acomptes de tresoreria 603

Partides pendents d'aplicació 25

D'altres 20

TOTAL 648

CREDITORS 31/12/96

Renda persones físiques 331

Seguretat Social 14

Drets passius 100

Hisenda Pública, creditora IVA 10

Crèdits rebuts 6.382

D'altres 4

TOTAL 6.841

Quadre 26

a) Deutors

Els saldos deutors pugen a 648 milions de pessetes. Figura un import de 603 milions de
pessetes consignat com a acomptes de tresoreria, dels quals 82 milions de pessetes
corresponen al saldo del tancament de l'exercici econòmic dels comptes corrents
gestionats pels centres de despeses, ja comentats en l'apartat 8.1 d'aquest informe; i la
resta, 521 milions de pessetes, s'assenyala la seua composició en l'apartat 2.3 d'aquest
informe.

Com en exercicis passats, s'ha seguit amb la pràctica de considerar com a acomptes de
tresoreria despeses i pagaments realitzats però no imputats als respectius pressuposts,
per falta de crèdit suficient i adequat. Això infringeix la normativa pressupostària vigent
i desvirtua la liquidació del pressupost i el seu resultat.
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b) Creditors

Els saldos creditors pugen a 6.841 milions de pessetes i fan referència a cobraments o
retencions efectuats per la UA, que estan pendents de pagar a tercers o d'imputar
definitivament al pressupost d'ingressos.

b.1) IRPF

El saldo puja a 331 milions de pessetes i correspon a retencions en concepte de IRPF
practicades durant el 4rt. trimestre de 1996. El seu abonament a la Hisenda Pública va
tenir lloc el dia 20 de gener de 1997. Així mateix, cal destacar que durant 1996, la resta
de retencions trimestrals de l'exercici han sigut ingressats en temps i forma adequada.

b.2) IVA

L'import pendent de pagament a 31 de desembre de 1996, que puja a 10 milions de
pessetes, correspon a l'IVA meritat en el 4rt. trimestre de 1996 que va ser abonat el dia
27 de gener de 1997.

D'altra banda, les declaracions per IVA corresponents a 1996, que pujaren a 42 milions
de pessetes, no es formalitzen adequadament, ja que falten dades referents a la
liquidació, i no es separa l'IVA suportat i el repercutit. Tampoc no s'ha confeccionat la
declaració anual de declaracions, model 348.

b.3) Seguretat Social

L'epígraf de Seguretat Social correspon a la retenció de la quota obrera del mes de
desembre de 1996, pagada en el mes de gener de 1997.

b.4) Drets passius

Aquest epígraf, amb un import pendent de pagament al tancament de l'exercici
pressupostari de 100 milions de pessetes, fa referència als drets passius corresponents a
totes les retencions practicades durant l'exercici i no pagades. El dit import va ser
satisfet en 1997.

b.5) Crèdits rebuts

Aquesta partida, la més significativa dels creditors extrapressupostaris, que puja a 6.382
milions de pessetes a 31 de desembre de 1996, recull els imports disposats de diverses
operacions de crèdit concertades amb entitats financeres, la finalitat dels quals es el
finançament del Pla d'Inversions, tal i com es comenta en l'apartat 5.4 d'aquest informe,
i el finançament d'operacions corrents de la UA.

El detall dels crèdits que figuren en extrapressupostaris és el següent en milions de
pessetes:
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DATA DE DATA DE
BANC IMPORT FORMALITZACIÓ VENCIMENT FINALITAT

Banco Bilbao Vizcaya 570 13/09/95 13/09/99 Pla Inversió

Caja Madrid 600 21/09/95 21/09/99 Pla Inversió

Banco Bilbao Vizcaya 500 21/03/96 21/03/00 Pla Inversió

Banc d'Alacant 425 21/03/96 21/03/00 Pla Inversió

Banco Exterior 425 21/03/96 21/03/00 Pla Inversió

Banc de València 200 21/03/96 21/03/00 Pla Inversió

Bancaixa 400 21/03/96 21/03/00 Pla Inversió

Caixa d'Estalvis del Mediterrani 750 21/03/96 21/03/00 Pla Inversió

Caixa d'Estalvis del Meditarrani 800 04/09/96 04/09/00 Pla Inversió

Bancaixa 512 12/09/96 12/09/00 Pla Inversió

Caixa d'Estalvis del Meditarrani 600 20/12/96 15/01/97 Oper. Tresoreria

Caixa d'Estalvis del Meditarrani 600 30/10/96 28/02/97 Oper. Tresoreria

TOTAL 6.382

Quadre 27

Els crèdits destinats al finançament del Pla d'Inversions tenen el seu origen en l'acord
que per al desenvolupament del citat Pla va ser subscrit entre la Generalitat Valenciana i
la UA, tal i com s'ha comentat abans.

Totes les disposicions dels crèdits la finalitat dels quals és la inversió, estan subjectes a
l'autorització prèvia de la Generalitat Valenciana.

En el quadre nún. 28 figuren les autoritzacions efectuades per la Generalitat Valenciana,
en milions de pessetes.

AUTORITZACIÓ DE COBRAM. DE LA
DISPOSICIÓ DE TOTAL JUSTIFIC. GENERALITAT

EXERC ANUALIT INVERS PÓLISSES DE CRÈDIT AUTORITZ. PENDS. DE VALENCIANA
1995 1996 1997 CONFORMAR 1995 1996 1997

1995 4.190 4.076 1.294 2.782 -- 4.076 -- -- 337 --

1996 4.047 3.065 -- 1.532 1.533 3.065 -- -- -- --

Quadre 28

En 1996 la UA i la CAM van formalitzar una línia d'acomptes amb un límit de 2.000
milions de pessetes per a cobrir dèficits de tresoraria. A 31 de desembre de 1996, els
acomptes vigents pujaven a 1.200 milions de pessetes, sent cadascun de 600 milions de
pessetes, meritant un interés de 6,25% i 6,95%. Els dos han sigut cancel·lats en 1997.
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10. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTES DE RESULTATS

En els quadres núm. 29 i 30 es reflecteixen el Balanç de situació i el Compte de
Resultats.

En relació amb ells cal assenyalar:

1.- Com en l'exercici anterior, no s'ha efectuat a 31 de desembre de 1996 cap
periodificació en despeses. Tampoc s'han periodificat els preus acadèmics.

2.- Com en l'exercici anterior, la UA no ha realitzat dotacions a l'amortització ni cap
provisió.

3.- Com en l'exercici anterior, la UA no reflecteix en el seu actiu els fons
bibliogràfics ni existències de publicacions.

4.- Com en exercicis anteriors, les subvencions de capital s'incorporen als resultats
de l'exercici.
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Balanç de situació a 31 de desembre de 1996

En milions de pessetes

ACTIU PASSIU

IMMOBILIZAT 21.284 PATRIMONI I RESERVES 401

Immobilitzat material 21.043 Patrimoni 401

Immobilitzat financer 241

SUBVENCIONS DE CAPITAL 24.718

DEUTORS 10.129 Subvencions de capital rebudes 24.718

Deutors per drets reconeguts 9.506

Altres deutors no pressupostaris 623 DEUTES A LLARG TERMINI 499

Préstecs rebuts 499

COMPTES FINANCERS 991

Partides pendents d'aplicació 25 Deutes a curt termini 9.712

Bancs i institucions de crèdit 966 Creditors per obligacions recon. 2.871

Entitats públiques 456

RESULTATS 2.926 Altres creditors no pressupostaris 6.385

Resultats pendents d'aplicació 2.449

Resultats de l'exercici (pèrdues) 477

TOTAL ACTIU 35.330 TOTAL PASSIU 35.330

Quadre 29
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Compte de resultats de l'exercici de 1996

En milions de pessetes

RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI
DEURE HAVER

Compres 143 Vendes 2.186
Despeses de personal 7.326 Rendes de la propietat i de l'empr. 65
Despeses financeres 99 Transferències corrents 7.120
Tributs 1 Altres ingressos 68
Treballs, subministram. i serv. ext. 2.314

SALDO CREDITOR -- SALDO DEUTOR 444
TOTAL 9.883 TOTAL 9.883

RESULTATS EXTRAORDINARIS
DEURE HAVER

Motius de càrrec -- Motius d'abonament --
SALDO CREDITOR -- SALDO DEUTOR --

TOTAL -- TOTAL --

MODIFICACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS
D'EXERCICIS ANTERIORS

DEURE HAVER

Rectificacions del saldo Rectificacions del saldo de
d'obligacions reconegudes -24 drets reconeguts -57

SALDO CREDITOR -- SALDO DEUTOR 33
TOTAL -24 TOTAL -24

RESULTATS DE L'EXERCICI
DEURE HAVER

Resultats corrents de l'exercici 444 Resultats corrents de l'exercici --
Resultats extraordinaris -- Resultats extraordinaris --
Modificació de drets i obligacions Modificació de drets i obligacions
d'exercicis anteriors. 33 d'exercicis anteriors. --

BENEFICI NET PÈRDUA NETA
(SALDO CREDITOR) -- (SALDO DEUTOR) 477

TOTAL 477 TOTAL 477

Quadre 30
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11. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

A) Quant a la rendició dels comptes i els estats comptables

1. La UA ha retut els comptes de l'exercici de 1996 mitjançant la Intervenció
General de la Generalitat Valenciana dins del termini legalment establert.

2.- Com en l'exercici anterior, es reitera que la UA efectue les periodificacions i
dotacions que es concreten en l'apartat 10 d'aquest informe.

B) Pel que fa a l'execució del pressupost

1. El grau d'execució del pressupost de despeses ha sigut del 91,7%, percentatge
satisfactori, mentre que el de compliment arriba al 82,4%.

2. Pel que fa al pressupost d'ingressos, el grau d'execució va ser del 100%, que es
considera elevat. El grau de compliment es xifra en un 63,5%.

No obstant això, cal tenir en compte les observacions efectuades sobre la
liquidació del pressupost que es recullen en l'apartat 2.3 d'aquest informe
respecte a determinats fets no comptabilitzats adequadament.

C) Quant al compliment del principi de legalitat i altres qüestions

1. Les modificacions pressupostàries han d'estar degudament documentades i el seu
finançament ha de ser adequat. Així mateix, han d'estar aprovades abans que
acabe l'exercici econòmic a què es referesca el pressupost al qual afecta la
modificació.

2. La revisió dels expedients de contractació ha posat de manifest que la seua
gestió ha sigut d'acord, en general, amb la normativa legal, sense perjudici de les
observacions contingudes en l'apartat 4 d'aquest informe.

3. S'insisteix que es formalitzen adequadament determinades liquidacions i que
s'elabore i presente declaració anual d'operacions (model 348).

4. Cal destacar la millora introduïda en el sistema comptable que permet conéixer
el saldo individual dels comptes bancaris.


