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1. PRESENTACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES

Els comptes anuals de 1996 de la Universitat Jaume I de Castelló (d'ara endavant UJI)
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

Tal i com es mostra en el quadre núm. 1 el pressupost inicial per a 1996, va créixer un
31,5% respecte a l'exercici anterior en passar de 4.404 milions de pessetes en l'exercici
de 1995, a 5.793 milions de pessetes en 1996. Aquest augment es deu principalment a
l'increment dels crèdits prevists en el capítol d'inversions reals per a l'equipament dels
edificis del nou campus, així com per a l'augment de les despeses de personal.

En el pressupost d'ingressos, l'increment obeeix als augments de les transferències
corrents i de capital, especialment aquests últims, així com a la utilització del romanent
de tresoreria.

Pressupost inicial Variació pressupost

(En milions de pessetes) 1995 1996 1996/1995

Taxes i altres ingressos 670 767 97 14,5%

Transferències corrents 2.711 3.079 368 13,6%

Ingressos patrimonials 19 23 4 21,1%

Transferències de capital 1.004 1.693 689 68,6%

Actius financers 0 231 231 100,0%

TOTAL INGRESSOS 4.404 5.793 1.389 31,5%

Despeses de personal 2.643 3.005 362 13,7%

Despeses de funcionament 513 668 155 30,2%

Despeses financeres 1 1 0 0,0%

Transferències corrents 49 68 19 38,8%

Inversions reals 1.198 2.051 853 71,2%

TOTAL DESPESES 4.404 5.793 1.389 31,5%

Quadre 1

2.2 Modificacions pressupostàries

El quadre núm. 2 recull, en milions de pessetes,les modificacions pressupostàries netes
de 1996 per capítols d'ingressos i de despeses i les variacions percentuals.
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Pressupost

inicial

Modifica-

cions

Pressupost

definitiu

Increm. press.

defin./inicial

Taxes i altres ingressos
767 32 799 4,2%

Transferències corrents 3.079 107 3.186 3,5%

Ingressos patrimonials 23 0 23 0,0%

Transferències de capital 1.693 412 2.105 24,3%

Actius financers 231 618 849 267,5%

TOTAL INGRESSOS
5.793 1.169 6.962 20,2%

Despeses de personal 3.005 24 3.029 0,8%

Despeses de funcionament 668 137 805 20,5%

Despeses financeres 1 63 64 6.300,0%

Transferències corrents 68 68 136 100,0%

Inversions reals 2.051 698 2.749 34,0%

Passius financers 0 179 179 100,0%

TOTAL DESPESES 5.793 1.169 6.962 20,2%

Quadre 2

Les modificacions pressupostàries netes produïdes en l'exercici de 1996 pujaren a 1.169
milions de pessetes, cosa que representa un increment del 20,2%.

S'han revisat dos expedients de modificació de crèdits per un import de 241 milions de
pessetes, i en el seu examen s'ha posat de manifest: que han sigut aprovats en tots els
casos per l'òrgan competent, que s'ajusten a les modalitats recollides en el Text Refós de
la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i que estan suficientment
suportats.

En el pressupost d'ingressos, les modificacions presupostàries més rellevants tenen lloc
en els capítols VIII, "Actius financers", amb 618 milions de pessetes de variació, i el
VII "Transferències de capital" amb 412 milions de pessetes.

En el pressupost de despeses es modifiquen tots els capítols, si bé la variació
quantitativa més rellevant es produeix en el capítol VI, "Inversions reals".

2.3 Resultat pressupostari i romanent de tresoreria

Tal i com mostra el quadre núm. 3, el superàvit pressupostari de l'exercici de 1996, ha
sigut de 622 milions de pessetes, diferència entre els drets i les obligacions reconeguts
durant el dit exercici. Dels ajusts d'exercicis tancats, resulta un superàvit de l'exercici de
619 milions de pessetes.
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Concepte
Import
exercici

1994

Import
exercici

1995

Import
exercici

1996

Drets reconeguts de l'exercici 3.370 4.758 6.744

Obligacions reconegudes de l'exercici 3.094 4.294 6.122

SUPERÀVIT <DÈFICIT>PRESSUPOST 276 464 622

Ajusts d'exercicis tancats:
Anul·lació de drets (1) (17) (3)
Anul·lació d'obligacions 2 -- --
Rectificació d'obligacions (10) (1) --

Anul·lació extrapressupostaris 3 -- --
SUPERÀVIT <DÈFICIT> DE L'EXERCICI 270 446 619
SUPERÀVIT ACUMULAT A 31/12/95 141 411 857
SUPERÀVIT ACUMULAT A 31/12/96 411 857 1.476

Quadre 3

Com mostra el quadre núm. 4, el romanent de tresoreria total pujava a 1.450 milions de
pessetes, dels quals 1.299 milions de pessetes estan afectats per finançar determinades
despeses.

Concepte Import

(+) I.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 2.345

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 1.790
(+) Deutors de pressuposts d'exercicis tancats 561
(+) Entitats públiques deutores 0
(+) Deutors extrapressupostaris 9
A deduir : provisió genèrica per a insolvències (15)

(-) II.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (1.323)

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 1.116
(+) Creditors de pressuposts d'exercicis tancats 4
(+) Entitats públiques creditores 174
(+) Creditors extrapressupostaris 29

(-) III.- PROVISIONS (9)

(+) Provisió per a impost sobre societats 9

(+) IV.- FONDS LÍQUIDS 437

(+) Existència en caixa 0
(+) Saldos comptes corrents en institucions financeres 187
(+) Inversions financeres temporals 250

1.- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT

2.- ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT

1.299

151

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2) 1.450

Quadre 4
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3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Com es mostra en el quadre núm. 5, el grau d'execució que relaciona les obligacions
reconegudes amb les previsions definitives, ha pujat al 87,9%, mentre que el grau de
compliment, que relaciona els pagaments líquids amb les obligacions reconegudes,
arriba al 81,8%.

DESPESES

Crèdits

definitius

Obligacions

reconegudes

Pagaments

líquids

Obliga. pend.

pagam.

Grau

d'execució

Grau de

compliment

Despeses de personal 3.029 2.910 2.908 2 96,1% 99,9%

Despeses de funcionam. 805 711 569 142 88,3% 80,0%

Despeses financeres 64 52 52 0 81,3% 100,0%

Transferències corrents 136 98 90 8 72,1% 91,8%

Inversions reals 2.749 2.351 1.386 965 85,5% 59,0%

Passius financers 179 0 0 0 -- --

TOTAL 6.962 6.122 5.005 1.117 87,9% 81,8%

Quadre 5
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3.1 Despeses de personal

El capítol I "Despeses de personal" és el més important del pressupost de la UJI.
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La previsió definitiva d'aquest capítol va pujar a 3.029 milions de pessetes, mentre que
les obligacions reconegudes van pujar a 2.910 milions de pessetes, cosa que representa
un grau d'execució del 96,1%. El grau de compliment ha sigut del 99,9%.

L'evolució de les obligacions reconegudes detallades per articles del capítol I entre els
exercicis de 1995i 1996 es mostra, en milions de pessetes, en el quadre núm. 6:

Concepte 1995 1996 Increment
absolut

Increment
relatiu

Sous i salaris

Cotitzacions socials

D'altres despeses socials

2.126

385

1

2.466

444

0

340

59

(1)

16,0%

15,3%

(100,0)%

Total 2.512 2.910 398 15,8%

Quadre 6

En el quadre núm. 7 es mostra el detall del personal al servei de la UJI a 31 de desembre
dels exercicis 1993 a 1996:

PERSONAL
Total a

31-12-93
Total a

31-12-94
(*)

Total a
31-12-95

Total a
31-12-96

Increm.
95/94

Increm.
96/95

P.D.I.:

Funcionaris docents fixos i interins 262 259 264 268 1,9% 1,5%

Contractats docents 152 249 338 387 35,7% 14,5%

P.A.S.:

Funcionaris no docents fixos i interins 108 123 131 171 6,5% 30,5%

Laboral no docent fix i no fix 103 75 109 92 45,3% (15,6)%

TOTAL 625 706 842 918 19,3% 9,0%

(*) Recull les últimes variacions

Quadre 7

El quadre núm. 8 recull les obligacions reconegudes en l'art. 11, "Sous i salaris" en els
exercicis 1995 i 1996 per conceptes, i la seua variació interanual, en milions de
pessetes.

L'increment de les retribucions de l'exercici respecte a les de l'exercici anterior, que es
xifra en un 15,9%, ve explicat parcialment per l'increment de plantilla de l'exercici de
1996 respecte al de 1995, un 9,0%, i l'increment de les retribucions que es va fixar per a
l'exercici de 1996 en un 3,5%.
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Variació de la despesa de sous i
salaris 95/96

1995 1996 Increment
absolut

Increment
relatiu

Alts càrrecs

Funcionaris

Laborals

Eventuals

Contractats docents

Retribucions per convenis i cursos

39

1.442

100

111

429

5

44

1.620

168

72

547

15

5

178

68

(39)

118

10

12,8%

12,3%

68,0%

(35,1%)

27,5%

200,0%

TOTAL SOUS I SALARIS 2.126 2.466 340 15,9%

Quadre 8

Segons el model 190, declaració anual de retencions per IRPF, la base de retenció
correponent a rendiments del treball puja a 2.517 milions de pessetes. Amb posterioritat,
la UJI va presentar un segon resum anual, l'objecte del qual era corregir la informació
errònia continguda en el primer resum, que elevava les bases declarades corrresponents
a rendiments del treball en 9 milions de pessetes. La diferència amb les obligacions
reconegudes de sous i salaris no es troba conciliada. La UJI, en al·legacions, assenyala
que la dita diferència "obeeix a la consideració fiscal, com a rendiments del treball
personal, de les remuneracions a becaris i de les indemnitzacions per assistències
meritades amb motiu de tribunals, consursos, etc.".

3.2 Despeses de funcionament

La previsió definitiva en el capítol II, "Despeses de funcionament" va pujar a 805
milions de pessetes, les obligacions reconegudes en aquest capítol pujaren a 711 milions
de pessetes, un 11,6% de les obligacions reconegudes a 31 de desembre de 1996. Això
representa un grau  d'execució del 88,3%, i els pagaments realitzats el 80,0% de les
obligacions reconegudes. Resten pendents de pagament 142 milions de pessetes.
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Tot seguit es resum, en milions de pessetes, l'execució per articles del capítol II.

Art. Concepte
Pressupost

definitiu
Obligacions
reconegudes

Pagaments
efectuats

21

22

23

Tributs

Treballs, subminis. i serv. exteriors

Indemnització per raó de serveis

--

682

123

--

628

83

--

496

73

TOTAL 805 711 569

Quadre 9

En el quadre núm. 10 es mostra, per conceptes, les obligacions reconegudes en el
capítol II, "Despeses de funcionament", durant els exercicis de 1993 a 1996.

Concepte 1993 1994 1995 1996

Tributs 0 1 1 0

Arrendament de béns 5 3 4 9

Reparació i conservació de béns 48 63 79 85

Subministraments 71 70 87 118

Transports i comunicacions 64 49 57 66

Traballs realizats per altres empreses 90 87 108 147

Primes d'assegurances 1 5 7 7

Material d'oficina 59 54 76 105

Despeses diverses 87 87 87 91

Dietes, locomoció i trasllats 26 31 42 55

D'altres indemnitzacions 18 19 28 28

TOTAL 469 469 576 711

Quadre 10

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

3.3 Despeses financeres

En el capítol III de despeses, "Despeses financeres", es van reconéixer en l'exercici de
1996, obligacions per un import de 52 milions de pessetes.
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3.4 Transferències corrents

Les obligacions reconegudes en el capítol IV de despeses, "Transferències corrents",
pujaren a 98 milions de pessetes, cosa que comporta un grau d'execució del capítol del
72,1%. El grau de compliment de les obligacions va ser del 91,8%.

3.5 Inversions reals

La previsió definitiva en el capítol VI "Inversions reals", va pujar a 2.749 milions de
pessetes, mentre les obligacions reconegudes han pujat a 2.351 milions de pessetes, cosa
que representa un grau d'execució del 85,5%, mentre el grau de compliment és del
59,0%.

Cal assenyalar que fins a l'exercici de 1993 es comptabilitzaven també en aquest capítol
les despeses d'investigació, incloses les que es derivaven dels contractes i convenis
d'investigació, independentment de la seua naturalesa, i les de personal i d'altres
despeses corrents associades. En 1994 es posa fi a aquest criteri i s'imputen al capítol VI
sols les despeses per immobilitzat. La resta d'universitats segueix imputant en aquest
capítol de despeses d''investigació sense considerar la seua naturalesa.

El quadre núm. 11 recull, en milions de pessetes, el detall de les obligacions
reconegudes.

CONCEPTE IMPORT %

Terrenys  i béns naturals

Edificis i altres construccions

Maquinària, instal·lació i utillatge

Mobiliari i estris

Equips informàtics

Fons bibliogràfics

225

1.191

462

13

364

96

9,6%

50,7%

19,6%

0,5%

15,5%

4,1%

TOTAL 2.351 100,0%

Quadre 11

D'altra banda cal referir-se a l'"Acord de 3 d'abril de 1995 entre la Generalitat
valenciana i la Universitat Jaume I per al desenvolupament del Pla d'Inversions en el
període 1995-2001". En aquest important acord, la Generalitat Valenciana es
compromet a autoritzar i finançar inversions per un valor màxim de 10.479 milions de
pessetes, al llarg del període citat de 7 anys.

L'anualitat màxima que la Generalitat Valenciana ha de finançar en l'exercici de 1996,
pujava a 1.060 milions de pessetes. Aquest import va ser incrementat en 47 milions de
pessetes com a conseqüència de la incorporació del 50% de l'anualitat de l'exercici de
1995 que no va ser compromesa, tal com preveu l'acord de 3 d'abril de 1995 referit.
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L'import definitiu de l'anualitat va ser minvat en 9 milions de pessetes. Per tant,
l'anualitat de l'exercici de 1996 es va fixar en 1.098 milions de pessetes, i s'han justificat
un total de 1.077 milions de pessetes durant l'exercici de 1996.
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

Basant-nos en la informació facilitada per la UJI, s'ha elaborat el quadre núm. 12, que
recull el nombre d'expedients de contractació tramitats durant l'exercici, desglossats per
tipus del contracte i modalitats d'adjudicació. Així mateix, s'indica el detall de la revisió
efectuada:

Tipus de contractes i Total Revisats

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

Obres Subhasta -- -- -- -- -- -- -- --

Concurs 4.489 100,0% 6 100,0% 2.964 66,0% 2 33,3%

Proced. negociat -- -- -- -- -- -- -- --

Total 4.489 100,0% 6 100,0% 2.964 66,0% 2 33,3%

Subminis. Concurs 728 96,3% 124 92,5% 7 1,0% 1 0,8%

Proced. negociat 28 3,7% 10 7,5% 6 21,4% 1 10,0%

Total 756 100,0% 134 100,0% 13 1,7% 2 1,5%

D'altres Concurs 285 93,1% 27 75,0% 66 23,2% 2 7,4%

contractes Proced. negociat 13 4,3% 7 19,4% -- -- -- --

N/C 8 2,6% 2 5,6% -- -- -- --

Total 306 100,0% 36 100,0% 66 21,6% 2 5,6%

Quadre 12

Quant a l'examen de la comptabilització de les despeses derivades dels expedients
seleccionats i la revisió de la documentació de suport, cal assenyalar que, en general, ha
sigut satisfactori.

4.1 Contractes d'obres

Durant 1996 la UJI va tramitar 6 expedients de contractació d'obres per un import de
4.489 milions de pessetes, que van ser adjudicats per concurs, dels quals s'han
seleccionat dos, per un import conjunt de 2.964 milions de pessetes, cosa que representa
un percentatge de revisió del 66,0% sobre el total de l'import licitat.

Els expedients analitzats han sigut:

Import d'adjudicació
Núm. d'expedient en milions de pessetes

2/96 1.757
4/96 1.207

2.964
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La revisió efectuada ha posat de manifest 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:

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

L'elaboració de projectes d'obres i la seua direcció la realitza l'oficina tècnica d'obres i
projectes de la UJI, que està integrada per funcionaris que es tenen la titulació
universitària necessària per a dur a cap aquestes comeses. D'aquesta manera es produeix
un estalvi important en el pagament d'honoraris professionals.

Per a evitar que existesca coincidència entre l'autor del projecte i l'encarregat de la
supervisió, aquesta última funció s'encomana als tècnics de la Diputació Provincial (cap
de la secció d'arquitectura i enginyer provincial). En els expedients analitzats els
informes de supervisió existeixen i es pronuncien en sentit favorable a l'aprovació del
projecte.

No existeixen els certificats acreditatius de la plena possessió i de la disposició real dels
terrenys necessaris per a la normal execució del contracte.

En tots els expedients existeix plec de clàusules administratives particulars aprovat i
signat per part de l'òrgan competent.

Existeix informe fiscal que recull el crèdit existent.

Existeix informe jurídic favorable, lliurat per la direcció del servei de gestió
administrativa i patrimonial.

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

En els tres expedients examinats el Rector actua com a òrgan de contractació, i aprova
l'expedient de contractació, adjudica el contrate i subcriu el document administratiu de
la seua formalització, acomplint el que preveuen els articles 21,72 i 73 del decret
179/92, de 10 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar la
normativa singular reguladora de l'activitat de la UJI.

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

Els expedients examinats han sigut adjudicats per concurs obert i respecte a la seua
revisió cal assenyalar el següent:

a) S'ha publicat correctament la convocatòria en el Diari Oficial de les Comunitats
Europees i en el BOE, encara que no s'ha realitzat cap tràmit d'informació prèvia
per a l'àmbit de la Unió Europea en l'art. 135.1 de la llei de Contractes.

b) En els plecs s'estableixen els criteris de valoració sobre els quals ha de basar-se
l'adjudicació. D'acord amb aquests criteris, l'oferta econòmica té una incidència
en la valoració final el 50%. Es recomana que en cada expedient de contractació,
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en l'elaboració del plec, es realitze un estudi tècnic rigorós sobre els criteris de
valoració que hi regiran a fi que l'oferta econòmica tinga la importància que
mereix en funció de la transcendència real dels altres aspectes de l'obra concreta
que s'ha de realitzar. En els dos expedients examinats, l'adjudicació es realitza a
favor d'ofertes que ocupaven els llocs 10 i 7, segons el criteri econòmic, entre un
total de 15 i 11 ofertes presentades, respectivament.

c) En els dos expedients l'òrgan de contractació realitza l'adjudicació segons la
proposta de la mesa de contractació, que està assessorada per una comissió
tècnica o per l'oficina tècnica d'obres i projectes. En l'expedient 2/96, la mesa
estableix unes indicacions perquè siguen tingudes en compte per la comissió
tècnica a l'hora d'aplicar criteris de valoració assenylats en el plec. S'estima que
aquestes indicacions no calien, ja que l'esmentada comissió gaudeix de
discrecionalitat tècnica per a emetre un informe "suficientment raonat i elaborat
d'acord amb els criteris de valoració que figuren en aquest plec" (clàusula II.10).

d) la UJI acompleix adequadament amb el que disposa l'art. 94 de la Llei de
Contractes en matèria de notificació i publicitat de les adjudicacions.

4.- Quant a la formalització dels contractes

Els contractes s'han formalitzat en document administratiu. Els dos estan subscrits pel
Rector i s'ajusten en el seu contingut al que disposa l'art. 55 de la Lei de Contractes.

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

D'acord amb els terminis contractuals establerts, les obres es troben actualment en estat
d'execució, sense que conste la tramitació de cap contracte de reforma.

6.- Pel que fa a les modificacions de contractes

No consta la tramitació de cap modificació de contracte en els expedients analitzats.

7.- Quant a la recepció d'obres

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

8.- Pel que fa a altres aspectes

Finalment cal efectuar les observacions següents:

a) D'acord amb el que preveu l'art. 58 de la Llei de Contractes, la UJI tramet els
contractes a la Sindicatura de Comptes.

b) D'acord amb el que disposa l'art. 118 de la Llei de Contractes, la UJI ha de dur
un registre públic de contractes als efectes que preveu la citada norma.
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4.2 Contractes de subministraments

Durant l'exercici de 1996, la UJI va tramitar 134 expedients de subministraments, dels
quals 124 foren adjudicats per concurs i 10 per procediemnt negociat.

L'objecte de la fiscalització que s'ha concretat en dos expedients per un import de 13
milions de pessetes ha sigut analitzar l'adequada tramitació i comptabillització dels
expedients que es detallen tot seguit:

Import d'adjudicació
Núm. d'expedient en milions de pessetes

  8/96 6
19/96             7          

          13

La fiscalització dels expedients seleccionats ha posat de manifest que, en general, s'han
tramitat d'acord amb la normativa vigent, si bé cal destacar les següents observacions:

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

- En els dos expedients el servei que promou l'adquisició elabora el corresponent
plec de prescripcions tècniques.

- En l'expedient 19/96 existeix informe fiscal que respon al criteri de la
intervenció prèvia limitada i que recull el crèdit existent. En l'expedient 8/96 no
existeix informe fiscal.

- Segons el que disposa l'art 242 del Reglament, aquest plec constarà de les
clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques. S'ha constatat
la seua existència en els dos expedients. S'utilitza com a plec de clàusules
administratives particulars un plec tipus degudament actualitzat.

2.- Quant a l'òrgan de contractació

Per les raons apuntades, en relació amb els contractes d'obres, l'òrgan de contractació
competent és el Rector.

S'ha comprovat que el Rector aprova l'expedient de contractació, adjudica el contracte i
ho formalitza.

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

- En l'expedient 8/96, la forma d'adjudicació és el procediment negociat sense
publicitat. S'ha centrat l'examen en el lot 1 dels tres en què es va dividir el
subministrament. Aquest lot s'adjudica a l'empresa que realitza l'oferta més
barata quant al preu unitari, entre les cinc recaptades dins del procediment
negociat sense publicitat.
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L'adjudicació ve precedida d'un informe tècnic i de la proposta de la mesa de
contractació.

L'adjudicació es publica en el DOGV, però no consta la notificació a les
empreses que han presentat l'oferta.

Per a justificar la utilització del procediment negociat sense publicitat,
s'argumenta en la proposta de plec elaborada pel servei corresponent, que existia
urgència deguda a la recent aprovació de la nova relació dels llocs de treball.

L'expedient 19/96 s'adjudica pel procediment de concurs i es divideix la licitació
i l'adquisició en 6 lots. L'examen s'ha centrat en l'adjudicació del lot núm. 3.

Aquest lot s'adjudica pel preu de licitació que puja a 6.600.000 PTA.

Sols es presenten dues empreses, les dues amb el preu de licitació.

L'adjudicació ve precedida d'un informe tècnic i de la proposta de la mesa de
contractació. L'adjudicació del Rector s'ajusta a aquests antecedents.

En el plec s'estableixen criteris de valoració per  adjudicar el concurs, però no
s'indica la ponderació d'aquests criteris.

S'acompleix amb els requisits legals de publicitat respecte de l'anunci i la seua
adjudicació.

4.- Quant a la formalització de contractes

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

En l'expedient 19/96, el contractista no aporta cap declaració responsable atorgada
davant d'una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificado
de no estar inclòs en les prohibicions per a contractar, establertes legalment.

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

La recepció es formalitza mitjançant una acta subscrita pel Rector, el servei
corresponent i l'empresa contractista, on s'adjunta la factura corresponent.

6.- Quant a altres aspectes per tenir en compte

És d'aplicació el que s'ha assenyalat en l'anàlisi dels contractes d'obres d'aquest apartat.
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4.3 D'altres contractes

Durant l'exercici de 1996, els contractes de gestió i prestació de serveis tramitats per la
UJI pujaren a 36, dels quals 27 van ser adjudicats per concurs, 7 pel procediment
negociat i en 2 no consta el procediment.

S'han revisat 2 expedients que representen el 21,6% del total adjudicat per contractes de
gestió i prestació de serveis.

Els expedients examinats són els següents:

Import d'adjudicació
Núm. d'expedient en milions de pessetes

1/96 21
5/96             45        

66

La fiscalització dels expedients seleccionats ha posat de manifest que, en general, s'han
tramitat d'acord amb la normativa vigent, si bé cal destacar les observacions següents:

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

- En els dos expedients analitzats s'ha constatat l'existència de l'ordre de l'òrgan de
contractació que implica l'inici formal del procediment. Figura així mateix
l'informe que justifica la insuficiència, la falta d'adequació o la conveniència de
no ampliació dels mitjans personals i materials amb què compta la UJI per a
satisfer per mitjà de contracte, d'acord amb el que preveu l'art. 203 de la Llei de
Contractes.

- Pel que afecta a l'informe d'intervenció previst en l'art.68.2 de la Llei de
Contractes i en els arts. 83 i 87 del citat reglament, consta en els expedients
examinats la formalització d'aquest tràmit mitjançant l'aplicació del criteri de la
intervenció prèvia limitada. Consta l'existència de crèdit.

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

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

3.- Quant a la forma de selecció i adjudicació

Els dos expedients analitzats s'han adjudict mitjançant concurs obert. L'expedient 1/96
ha seguit el tràmit d'urgència per resolució del Rector de data 7 de febrer de 1996,
argumentant la necessitat de complir els terminis prevists en el Pla d'Inversions.

En els dos expedients s'acompleix amb els requisits legals de publicitat.
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En l'expedient 5/96, l'import de licitació del qual puja a 200 milions de pessetes, no
s'indica en el plec els criteris d'adjudicació, i aquest es limita a efectuar una remissió
genèrica a la Llei de Contractes. Tanmateix, l'art.87.2 exisgeix que els criteris
d'adjudicació s'indiquen per ordre decrecient d'importància i per la ponderació que se'ls
atribuesca.

En els dos expedients l'òrgan de contractació realitza l'adjudicació segons la proposta de
la mesa de contractació, que al mateix temps està regida per un informe tècnic.

L'adjudicació és notificada i publicada d'acord amb la Llei.

4.- Pel que fa a la formalització dels contractes

Els contractes es formalitzen en document administratiu.

En els dos expedients s'observa que l'adjudicatari no aporta declaració responsable
davant l'autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat per a
acreditar la inexistència de causes de prohibició per a contractar.

5.- Quant a l'execució dels contractes

Els dos contractes es troben en vigor actualment.

En l'expedient 1/96,es realitza el pagament a mesura que van lliurant-se les
certificacions. En l'expedient 5/96 es practica un control previ al pagament de cada
mensualitat mitjançant l'exigència de l'informe favorable del Vicerrector.

6.- Pel que fa a les modificacions i pròrrogues dels contractes

En l'expedient 5/96, d'acord amb el que preveu el plec, es revisen els preus d'acord al
IPC amb periodicitat anual.

7.- Quant a altres aspectes a tenir en compte

Resulta d'aplicació el que s'ha assenyalt en l'apartat homòleg, en relació amb els
contractes d'obres.
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5. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Tal i com reflecteix el quadre núm. 13, el grau d'execució del pressupost d'ingressos,
sense considerar el romanent de tresoreria va pujar al 96,9%,  mentre que el de
compliment es xifra en un 73,5%.

INGRESSOS

Pressupost

definitiu

Drets

reconeguts

Ingressos

líquids

Drets pen.

cobram.

Grau

execució

Grau

complimint

Taxes  i altres ingressos 799 832 763 69 104,1% 91,7%

Transferències corrents 3.186 3.196 2.741 455 100,3% 85,8%

Ingressos patrimonials 23 19 18 1 82,6% 94,7%

Transferències de capital 2.105 2.002 737 1.265 95,1% 36,8%

Passius financers 0 694 694 0 -- 100%

EXERCICI CORRENT 6.113 6.743 4.953 1.790 110,3% 73,5%

Romanent de tresoreria 849

TOTAL 6.962

Quadre 13

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Taxes i altres
ingressos

Transferències
corrents

Transferències de
capital 

M
ili

o
n

s 
d

e 
p

es
se

te
s

Pressupost definitiu Drets reconeguts Ingressos líquids

5.1 Taxes i altres ingressos

Els drets reconeguts del capítol III, "Taxes i altres ingressos", pujaren a 832 milions de
pessetes, cosa que representa un grau d'execució del 104,1%. El grau de compliment ha
sigut del 91,7%.

En el quadre núm. 14 es mostra el detall dels drets reconeguts i la seua evolució
interanual en milions de pessetes.
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ART. DRETS RECONEGUTS 1993 1994 1995 1996
VARIAC.

96/95
30 Venda de béns -- -- -- 3 100,0%

31 Prestació de serveis 36 69 64 94 46,9%

34 Tributs parafiscals. Preus acadèmics 320 312 510 565 10,8%

34 Tributs parafiscals. Compensació per beques 71 104 112 167 49,1%

39 Altres ingressos propis 10 17 4 3 (25,0)%

TOTAL 437 502 690 832 20,6%

Quadre 14

a) Prestació de serveis

L'article 31, "Prestació de serveis", amb un total de drets reconeguts de 94 milions de
pessetes representa l'11,3% dels drets reconeguts del capítol. A aquest concepte
s'imputen ingressos procedents de convenis i contractes d'investigació, que són
analitzats amb més detall en l'apartat 6 d'aquest informe.

b) Preus acadèmics

En l'exercici de 1996, l'import de drets reconeguts per aquest concepte puja a 565
milions de pessetes. En el pressupost, la UJI aplica el criteri establert en el nou Pla
general de Comptabilitat Pública aprovat per ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda
de 6 de maig de 1994, de comptabilitzar com a drets reconeguts de l'exercici els preus
públics per l'import net cobrat, i no s'inclou, per tant, l'import amb venciment en
l'exercici següent, per haver concedit la UJI el fracccionament en dos terminis en el
pagament de les matrícules.

Així mateix, s'inclouen com a drets reconeguts de l'exercici de 1996 l'import del segon
termini de les matrícules del curs 95/96, que es cobra en l'exercici de 1996 i es xifra en
113 milions de pessetes. L'import del segon termini de matrícules del curs 96/97 figura
en el balanç de situació dins de l'epígraf de "Deutors extrapressupostaris", i puja a 113
milions de pessetes.

En el quadre núm. 15, es mostra l'evolució del nombre d'alumnes matriculats en la UJI.

Alumnes Variació

Curs 92/93 5.992 +13,4%

Curs 93/94 6.937 +15,8%

Curs 94/95 8.021 +15,6%

Curs 95/96 9.296 +15,9%

Curs 96/97 10.146 +9,1%

Quadre 15
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En el subsistema economicopatrimonial, l'import dels ingressos per preus acadèmics
que figura en el compte de resultats dins de l'epígraf "Prestació de serveis", puja a 921
milions de pessetes; si es descompta l'import de la compensació de beques, queden uns
ingressos per preus acadèmics de 754 milions de pessetes.

En l'exercici de 1995, els ingressos per preus acadèmics pujaven a 201 milions de
pessetes, cosa que representa un creixement interanual del 358,2%.

D'altra banda cal assenyalar:

- Que durant l'exercici de 1995 es va introduir un canvi de criteri respecte a la
comptabilització dels preus acadèmics que consistia en periodificar aquests
ingressos en funció del període d'activitat acadèmica que financien. Aquesta
manera implicà que els ingressos per preus acadèmics patiren una disminució
interanual respecte a l'exercici de 1994 del 78,1%, tal i com s'indicava en
l'informe de fiscalització de l'exercici de 1995.

- Que la periodificació d'ingressos de l'exercici de 1996, 246 milions de pessetes,
és notablement inferior a la de l'exercici de 1995, que pujava a 434 milions de
pessetes. Aquest fet es genera pel canvi de criteri de càlcul adoptat per la UJI en
1996 per a estimar la periodificació dels ingresos.

c) Compensació per beques

Com en l'exercici anterior, la UJI ha comptabilitzat com a drets reconeguts de l'exercici
de 1996, en concepte de compensació de beques de l'Estat, un import de 167 milions de
pessetes, que correspon a l'import sol·licitat al Ministeri d'Educació i Ciència perquè
compense els preus públics per serveis acadèmics no satisfets pels alumnes becaris en el
curs 95/96.

Aquesta forma de comptabilització d'aquests drets no es considera correcta, ja que es
tracta d'un recurs que es liquidat per un ens distint de la UJI, i ja que la seua concessió
està supeditada a l'existència de crèdit suficient en el pressupost de l'ens concedent, per
aplicació del principi de prudència valorativa, haurien de comptabilitzar-se els drets
quan es recapten o quan es rep la notificació de la seua concessió.

Els drets reconeguts per compensació de beques es troben sobrevalorats en 62 milions
de pessetes perquè a 31 de desembre de 1996, l'import cobrat per beques puja a 105
milions de pessetes, i la notificació de l'aprovació de la resta es rep en l'exercci de 1997.

5.2 Transferències corrents

La previsió definitiva del capítol IV d'ingressos, "Transferències corrents", va pujar a
3.186 milions de pessetes, i els drets reconeguts a 3.196 milions de pessetes, cosa que
representa un grau d'execució del 100,3%. El grau de compliment ha sigut del 85,8%.

En el quadre núm. 16 figura el detall dels drets reconeguts en el capítol IV,
"Transferències corrents".
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1994 1995 1996

Variac.

95/96

De Com. Autònomes 2.342 93,5% 2.621 92,4% 3.041 95,1% 16,0%

D'admó. Central 36 1,4% 67 2,4% 28 0,9% (58,2)%

D'altres 128 5,1% 147 5,2% 127 4,0% (13,6)%

TOTALS 2.506 100,0% 2.835 100,0% 3.196 100,0% 12,7%

Quadre 16

El concepte 443, "De comunitats autònomes", recull les diferents subvencions corrents
concedides per la Generalitat Valenciana. Aquest concepte d'ingressos representa per si
mateix el 95,1% del total de drets liquidats en el capítol. La quantia més rellevant
correspon a la subvenció global concedida per la Generalitat Valenciana.

La subvenció global inicialment fixada per a l'exercici de 1996 en la Llei 19/1995, de 31
de desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1996, va
pujar a 2.210 milions de pessetes. D'acord amb el "Programa Plurianual per al
Finançament del Sistema Públic Universitari Valencià", aprovat pel GovernValencià el
24 de maig de 1994, la subvenció definitiva es fixa en 2.877 milions de pessetes.

En el quadre núm. 17 es recull un resum comparatiu del calendari real de cobraments de
la subvenció global de la Generalitat Valenciana dels exercicis de 1994, 1995 i 1996,
agrupats per trimestres i expresats en milions de pessetes.

1994 1995 1996

SUBVENCIÓ
GLOBAL

Import
% s/total
subvenció Import

% s/total
subvenció Import

% s/total
subvenci

ó
Exercici corrent

1r. trimestre

2n. trimestre

3r. trimestre

4t. trimestre

125

500

875

810

5,4%

21,6%

37,9%

35,1%

384

379

591

762

15,1%

14,9%

23,3%

30,0%

553

869

533

651

19,2%

30,2%

18,5%

22,6%

Total exercici corrent 2.310 100,0% 2.116 83,3% 2.606 90,6%

Exercici següent:

1r. trimestre - - 424 16,7% 271 9,4%

Total exercici següent - - 424 16,7% 271 9,4%

TOTAL 2.310 100,0% 2.540 100,0% 2.877 100,0%

Quadre 17
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5.3 Ingressos patrimonials

Els drets reconeguts s'han elevat en aquest capítol a 19 milions de pessetes. El grau
d'execució és del 82,6% i el de compliment del 94,7%.

5.4 Tranferències de capital

Els drets reconeguts en aquest capítol van pujar a 2.002 milions de pessetes, cosa que
representa un grau d'execució del 95,1%, mentre que el de compliment es xifra en un
36,8%.

Respecte a l'exercici anterior s'ha produït un augment significatiu, tal i com pot veure's
en el quadre núm. 18, expressat en milions de pessetes:

CONCEPTE 1995 1996 VARIAC. 96/95

De l'Administració de l'Estat

De la Generalitat Valenciana

De la Comunitat Europea

D'institucions sense finalitat de lucre

D'empreses privades

D'altres

--

696

246

80

--

6

23

1.132

808

--

39

--

--

62,6%

228,5%

(100,0)%

--

(100,0)%

TOTAL 1.028 2.002 94,7%

Quadre 18

El concepte "Transferències de capital de la Generalitat Valenciana", presenta uns drets
reconeguts de 1.132 milions de pessetes, dels quals 1.077 milions de pessetes tenen una
base en "l'Acord entre la Generalitat Valenciana i la UJI de Castelló per al
desenvolupament del Pla d'Inversions en el període 1995-2001", signat el 3 d'abril de
1995.

En relació amb això, la UJI ha reconegut drets per transferències de capital pel valor de
les inversions executades en l'exercici, que pugen a 1.077 milions de pessetes.

En aquest sentit, s'ha sol·licitat a la Conselleria d'Educació i Ciència la confirmació dels
saldos amb la UJI a 31 de desembre de 1996, sense que aquesta Sindicatura haja rebut la
resposta corresponent.

No obstant això, la UJI ha justificat davant la Generalitat Valenciana 1.077 milions de
pessetes com inversions executades en 1996, relatives al Pla Plurianual, de les quals, a
la data d'elaboració d'aquest informe la Generalitat Valenciana havia autoritzat la
disposició de pòlisses de crèdit per un import idèntic. D'aquestes inversions executades i
autoritzades, 340 milions de pessetes havien sigut justificades davant la Generalitat
Valenciana a 31 de desembre de 1996, i la resta, 737 milions de pessetes, en gener i
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febrer de 1997. En aquest sentit cal assenyalar que la Generalitat Valenciana hauria
d'haver dictat els corresponents actes de reconeixement de les obligacions que
estiguessen degudament justificades.

Quant a la comptabillització 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 benificiari de les transferències de capital (en aquest cas la UJI) 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 complit els requisits establerts en la concessió de la
subvenció per a l'exigència del cobrament.

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

5.5 Passius financers

Els drets reconeguts en el capítol IX, "Passius financers" de l'estat d'ingressos de 1996,
pugen a 694 milions de pessetes i reflecteixen les disposicions realitzades en els
comptes de crèdits oberts en el Banco Español de Crédito, S.A., la CAM i el Banco
Bilbao Vizcaya en el dit exercici, a fi de finançar inversions previstes en l'acord relatiu
al Pla Plurianual d'Inversions, citat en els apartats 3.5 i 5.4 d'aquest informe.

La disposició dels fons de les pòlisses concertades té com a objecte atendre els
pagaments derivats del Pla Plurianual d'Inversions de data 3 d'abril.

En el quadre núm. 19 es detallen les disposicions de fons de pòlisses concertades, en
milions de pessetes. Així mateix, en l'apartat 9.b d'aquest informe figuren les
característiques de les pòlisses concertades.

DISPOSICIÓ DE FONS
1995 1996 TOTAL
179 694 873

Quadre 19
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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 la normativa per a contractar amb entitats
públiques i privades, la realització dels treballs de caràcter científic, tècnic o artístic i
cursos d'especialització, aprovada per la Junta Consultiva Provisional de Govern de la
Universitat Jaume I, en la seua reunió de 4 de maig de 1992.

Durant l'exercici de 1996, la UJI es regeix encara pel decret 179/1992, de 10 de
novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova la normativa
singular reguladora de la seua activitat.

6.2 Conclusions sobre els expedients analitzats

Els expedients que han sigut seleccionats per a revisar són els següents:

- Exp. 6I245: Investigació i desenvolupament d'aplicacions informàtiques de base
científica en els camps de la medicina, de l'esport, la nutrició i la psicologia.

- Exp. 6I306: Informe sobre la situació socioeconòmica de la dona.

- Exp. 6I308: Informe sobre auditoria d'imatge i posicionament.

- Exp. 6I374: Optimització del sistema de transmissió en màquines d'impressió
per a la indústria ceràmica.

La revisió d'aquest convenis ha posat de manifest el següent:
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1.- Quant a l'òrgan competent i procediment

- Els contractes han sigut subscrits d'acord amb el que preveu l'art. 3.2 de la
normativa per a contractar amb entitats públiques i privades, aprovada per la
Junta Consultiva Provisional de Govern, en data 4 de maig de 1992.

- En els expedients (6I306 i 6I308) no consta l'existència d'haver-se realitzat el
tràmit d'oir la Comissió Gestora abans de signar (art. 8.1)

- En cap dels expedients analitzats consta l'existència d'un informe previ del
Vicerrector d'Investigacions i Departaments, sobre el compliment de la
legislació vigent i de la normativa específica de la UJI (art. 8.2).

- En l'expedient 6I306 no consta l'informe per part dels directors dels
Departaments, Instituts o Serveis als quals estan adscrits els participants en el
contracte, sobre la conveniència que el seu personal col·labore en el contracte
(art. 8.3).

- En els expedients examinats no consta informe del director dels treballs recollits
en el conveni i sol·licita al Rector que signe, ajustat al model D-PDI-7, si bé s'ha
constatat l'existència en els dos expedients de sengles propostes en què es
concreta el pressupost, el personal participant i el consentiment del personal
participant.

2.- Pel que fa a la formalització del contracte

El contingut dels contractes ha d'ajustar-se al que disposa en l'art. 9 de la normativa
específica per a contractar treballs d'investigació amb entitats públiques o privades.

Els contractes examinats no recullen tots els requisits exigits en l'esmentat article. No
obstant això, en els expedients relatius als dos contractes signats per professors sí que
consten les dades exigits en l'art. 9, si bé no estan incorporats al document contractual.

3.- Quant a l'observança de la normativa reguladora de les incompatibilitats

En l'aspecte formal, en els (6I306 i 6I308) no s'ha complimentat el tràmit consistent en
l'emissió d'informe previ del director del departament, institut o servei als quals estan
adscrits els participants en el contracte sobre la conveniència que el dit personal
col·labore en els contractes (art. 8.3)

4.- Pel que fa al control intern d'ingressos i despeses

- Dins de la normativa específica aprovada per la UJI per a la celebració dels
contractes d'investigació, queda desdibuixat el paper que ha d'acomplir el
responsable de la intervenció.

- Cal prestar -per part del titular de la intervenció -particular atenció tant en els
supòsits de gestió directa com en els de gestió delegada- als extrems següents:
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a) Que les despeses es consideren necessaris per al seu objectiu investigador.

b) Que corresponguen a una gestió raonada.

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

d) Regularitat dels ingressos prevists en el contracte.

e) Règim d'adscripció de béns previst en l'art. 13.

f) Liquidació dels contractes i compliment del règim econòmic previst en
l'article 12.

- S'ha revisat la comptabillització dels 4 convenis seleccionats amb un total de
drets reconeguts de 4 milions de pessetes. De l'anàlisi realitzada es conclou que,
en general, la comptabilització ha sigut adequada.
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7. PRESSUPOSTS TANCATS

En el quadre núm. 20 es recullen els saldos de drets i obligacions pendents de la UJI a
31 de desembre de 1995, així com els cobraments, pagaments i variacions produïdes o
ajusts efectuats durant 1996 i els saldos pendents a 31 de desembre de 1996.

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Segons comptes Situació en 1996

de 1995 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent

1.518 (3) 1.515 954 561

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

Segons comptes Situació en 1996

de 1995 Ajusts Definitiu Pagat Pendent

581 1 582 578 4

Quadre 20

El saldo a 31 de desembre de 1996 de drets pendents de cobrament d'exercicis tancats es
compon principalment de transferències de capital procedents de la Generalitat
Valenciana l'import de les quals puja a 504 milions de pessetes.

Les obligacions pendents de pagament pujaren a 4 milions de pessetes, tal i com figura
en el quadre núm. 20.
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8. TRESORERIA

La UJI utilitza tres tipus de comptes bancaris:

a) Comptes de gestió, on efectua ingressos i pagaments ordinaris.

b) Comptes restringits d'ingresos, on es recullen únicament cobraments de
matrícules, taxes i ingressos similars, els saldos dels quals es traspassen
periòdicament a comptes de gestió.

c) Comptes usats pels departaments i facultats per al pagament de despeses menors,
basant-se en el pressupost assignat, 23 en total a 31 de desembre de 1996.

La disposició de fons en comptes bancaris es realitza mitjançant la signatura
mancomunada de dues de les persones autoritzades.

La tresoreria a 31 de desembre de 1996 puja a 187 milions de pessetes i està constituïda
pels saldos en comptes corrents oberts en entitats financeres a nom de la UJI. Els saldos
en comptes corrents han sigut remunerats en la seua majoria a un tipus d'interés a l'1%.

S'ha sol·licitat confirmació de saldos a 31 de desembre de 1996 a totes les entitats
financeres amb les que opera la UJI, i es revisen les conciliacions en els casos en què
existeixen diferències entre els saldos comptables i saldos bancaris. En la revisió de les
partides conciliatòries no s'han detectat aspectes dignes d'esment.

Durant l'exercici de 1996 s'ha aprovat el nou organigrama de la gerència i assignat
funcions relatives a la gestió de la tresoreria a personal independent de les tasques de
comptabilització, i millora d'aquest manera els sistemes de control intern i la falta de
segregació de funcions a què s'al·ludia en l'informe de fiscalització de l'exercici de
1995.
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9. OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES

En el quadre núm. 21 es mostra, en milions de pessetes, la composició dels saldos dels
comptes extrapressupostaris a 31 de desembre de 1996.

DEUTORS 31/12/96
Deutors extrapressupostaris
Deutors per periodificació d'ingressos
Deutors per acomptes concedits
Hisenda Pública, IVA repercutit
Despeses avançades
Inversions financeres temporals
D'altres creditors extrapressupostaris
Acomptes de caixa fixa
Deutors per IVA repercutit

27
115
8
0
4

250
0
0
1

TOTAL 405

CREDITORS 31/12/96
Creditors per periodificació de despeses
Hisenda Pública, creditora per IRPF
Organismes de la Seguretat Social
Hisenda Pública, creditora per IVA
Ingressos avançats
Provisió por insolvències
Provisió per a impost sobre societats
Mutualitats creditores
Creditors extrapressupostaris
Creditors per IVA suportat
Deutes a curt termini amb entitats de crèdit
Partides pendents d'aplicació

20
126
44
4

246
15
9

11
15
0

873
4

TOTAL 1.367

Quadre 21

a) Deutors

En el compte "Per periodificació d'ingressos", recull l'import d'ingressos per matrícules
el pagament del qual  ha sigut ajornat a l'exercici següent per a ser imputat com a ingrés
pressupostari en l'exercici de 1997, per import de 113 milions de pessetes. La resta
correspon a altres conceptes.

El compte "Inversions financeres temporals", recull, per import de 250 milions de
pessetes, inversions en obligacions de l'Estat.



Universitat Jaume I de Castelló. Exercici de 1996

- 186 -

b) Creditors

El compte més significatiu, amb un saldo a 31 de desembre de 1996 de 873 milions de
pessetes, correspon als deutes a curt termini amb entitats de crèdit. Aquests deutes es
generen per les disposicions efectuades en les pòlisses de crèdits subscrites amb tres
entitats financeres a fi de fer els pagaments derivats de les inversions realitzades a
l'empara i com a desenvolupament del Pla d'Inversions, aprovat mitjançant l'acord amb
la Generalitat Valenciana de 3 d'abril de 1995.

El detall de les pòlisses subscrites i de les disposicions efectuades es mostra tot seguit
en milions de pessetes.

Data Saldo a
31/12/96

Concessió Venciment Tipus d'interés Imp. conced. Total
11-09-95 11-09-99 Mibor a 3 mesos +0,10 334 272
10-09-96 10-09-00 Mibor a 3 mesos +0,04 300 143
08-03-96 08-03-00 Mibor a 3 mesos +0,05 450 458

TOTAL 1.084 873

Quadre 22

El compte "Ingressos avançats", per import de 246 milions de pessetes, recull la
periodificació de taxes acadèmiques del curs 1996-97, els ingressos de les quals són
imputables a l'exercici de 1997, d'acord amb els principis comptables de la meritació i
de la correlació d'ingressos i despeses.

El compte "Hisenda Pública, creditor per IRPF", que al tancament de l'exercici presenta
un saldo de 126 milions de pessetes, recull les retencions per l'IRPF de l'últim trimestre
de l'exercici, que s'han ingressat en el tresor públic en gener de 1997.

El compte d'"Organismes de la Seguretat Social, creditors", amb un saldo a 31 de
desembre de 1996, de 44 milions de pessetes, recull les aportacions i retencions
practicades per la UJI en concepte de quotes a la Seguretat Social del mes de desembre i
el pagament del qual es va fer el gener de 1997.

El compte "Creditors per periodificació de despeses", amb un saldo de 20 milions de
pessetes, mostra com a import més significatiu la periodificació de pagues
extraordinàries per 10 milions de pessetes.

El compte de "Mutualitats creditores", presenta el detall següent a 31 de desembre de
1996, en milions de pessetes:
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Saldo a 31/12/96
MUFACE 2
Drets passius 9

TOTAL 11

Quadre 23

L'import del compte de MUFACE, recull les quotes del mes de desembre que es paguen
al setembre de 1997.

El compte "Drets passius" correspon a les retencions del quart trimestre de 1997 que
s'abonen al gener de 1997.
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10. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTES DE RESULTATS

En els quadres 24 i 25 recullen el Balanç de situació i el Compte de resultats
econòmicopatrimonial a 31 de desembre de 1996.

L'actiu i el passiu del balanç pujaren a 11.107 milions de pessetes i el resultats de
l'exercici va ser positiu, xifrant-se els beneficis en 591 milions de pessetes, front a les
pèrdues de 66 milions de pessetes de l'exercici 1995, degut al canvi de criteri introduït
en l'exercici de 1995, tal i com s'assenyala en l'apartat 5.1, consistent a periodificar els
ingressos per preus acadèmics en funció del període en què es meriten.

Quant a la presentació del balanç i compte de resultats s'ha de reiterar com en exercicis
anteriors, i com ja s'ha posat de manifest en l'apartat 3.5, relatiu a inversions, que cal
disposat d'un inventari de l'immobilitzat propietat de la UJI, inclòs el transferit de la
Universitat de València, i realitzar dotacions a l'amortització d'aquest immobilitzat  per
a reflectir en els estats financers la seua depreciació.

En aquest sentit, en 1996 s'ha creat el servei de gestió administrativa i patrimonial amb
la finalitat de disposar de l'inventari corresponent.

D'altra banda, i atenent les recomanacions expressades en l'informe de fiscalització de
l'exercici de 1995, s'ha realitzat una depuració del compte de despeses d'investigació i
desenvolupament de l'immobilitzat immaterial, que presentava al tancament de
l'exercici de 1995 un saldo de 234 milions de pessetes. En aquest compte s'han
identificat actius materials inclosos en el compte per un import de 121 milions de
pessetes que han sigut traspassats a comptes corresponents de l'immobilitzat material,
mentre que la resta, 113 milions de pessetes, ha sigut traspassat com a pèrdua
extraordinària de l'exercici de 1996.

La provisió per a l'Impost de Societats, que figura en el passiu del balanç de situació
puja a 9 milions de pessetes, dels quals 1 correspon a la dotació per a cobrir la possible
resolució desfavorable d'un recurs interposat per la UJI en l'exercici de 1994 contra la
liquidació provisional practicada per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
Aquesta liquidació es refereix a l'obtenció de rendiments del capital mobiliari
procedents d'inversions Lletres del Tresor durant l'exercici de 1993, no subjectes a
retenció. Els 8 milions de pessetes restants corresponen a la provisió pels rendiments no
subjectes a retenció obtinguts en els exercicis de 1994 i 1995.

Com en l'exercici passat, la UJI ha inclòs també entre els comptes retuts un estat que no
és de presentació obligatòria però que contribueix de forma molt important a la
comprensió dels estats pressupostaris i els estats obtinguts de la comptabilitat
econòmicopatrimonial, com és l'estat de conciliació del resultat pressupostari amb el
resultat economicopatrimonial, i que el quadre núm. 26 reprodueix en milions de
pessetes.
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En aquest estat es mostren els grups de partides de conciliació, ja que en la
comptabilitat economicopatrimonial s'apliquen criteris distints als que regeixen en
comptabilitat pressupostària.

Com en l'exercici anterior, cal assenyalar la limitació a l'abast respecte al saldo de
l'epígraf d'"Immobilitzat material" del balanç de situació que puja a 7.498 milions de
pessetes, pels fets següents:

a) No es disposa d'un inventari valorat que detalle la composició per elements
d'aquest immobilitzat.

b) No s'ha dotat cap provisió per amortització des de la creació de la UJI.

c) En l'import que es mostra en el balanç de situació, no s'inclou el valor dels béns
transferits per la Universitat de València per no disposar d'una relació
individualitzada valorada dels citats béns, que integren el patrimoni de la UJI.

d) S'ha inclòs en l'immobilitzat material l'edifici de l'Àrea juridicoeconòmica, la
contractació de la qual va ser gestionada directament per la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència, per un import de 1.840 milions de pessetes, amb
abonament a subvenció de capital. Tanmateix, la cessió de l'edifici no s'ha
formalitzat en cap títol suficient de transmissió de la propietat a la data d'emissió
de l'informe d'auditoria.

Cal destacar que, segons informen els comptes anuals, després de la reorganització dels
serveis econòmics depenents de la gerència i la consegüent creació del Servei de Gestió
Administrativa i Patrimonial, a la data de formulació dels comptes anuals, les tasques de
realització de l'inventari es troben en fase avançada. Ja estan hipotecats els béns
adquirits en l'exercici de 1996 i part dels de 1995.
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Balanç de situació al 31 de desembre de 1996
En milions de pessetes

ACTIU PASSIU

IMMOBILIZAT 8.178 FONS PROPIS 2.424

IMMOBILITZAT IMMATERIAL 80 PATRIMONI 1.509

Despeses d'investigació i desenvolupament 0 Patrimoni 1.509

 Llicències d'ús del programari 71

Drets béns en règim d'arrendament financer. 27 RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS 324

Menys: amortització acumulada -18 Resultats negatius de l'exercici de 1993 -9

Resultats positius de l'exercici de 1994 399

Resultats negatius de l'exercici de 1995 -66

IMMOBILITZAT MATERIAL 7.498

Terrenys i  béns naturals 236 RESULTATS DE L'EXERCICI 591

Edificis i altres construccions 2.074 Resultats de l 'exercici 591

Instal·lacions tècniques i maquinària 1.040

Utillatge i mobiliari 549 INGRES. PER DISTRIBUIR DIVER. EXER. 6.205

Equips per a procesos d'informació 1.094 Subvencions de capital rebudes 6.205

Fons bibliogràfics i documentals 368

Immobilitzacions en curs: ciutat universitària 2.137 CREDITORS A CURT TERMINI 2.469

Menys: amortització acumulada - DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT 874

Préstecs i altres deutes 874

INVER. FINANCERES PERMANENTS 600

Crèdits a llarg termini venda immobilitzat 600 CREDITORS 1.349

Creditors pressupostaris 1.120

CIRCULANT 2.929 Creditors no pressupostaris 26

DEUTORS 2.488

Deutors pressupostaris 2.351

Deutors no pressupostaris 150 Administracions públiques 174

Administracions públiques - D'altres creditors 29

D'altres deutors 2

Menys: provisió genèrica per a insolvències -15 AJUSTS PER PERIODIFICACIÓ 246

Ingressos avançats 246

INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS 250

Inversions financeres temporals a curt termini 250 PROV. RISCS  I DESPES. A CURT TERMINI 9

Provisió per a impost sobre societats 9

TRESORERIA 187

Caixa, pessetes -

Bancs i institucions de crèdit comptes operatius 187

AJUSTS PER PERIODIFICACIÓ 4

Despeses avançades 4

TOTAL ACTIU 11.107 TOTAL PASSIU 11.107

Quadre 24
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Compte de resultats de l'exercici 1996
En milions de pessetes

RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI
DEURE HAVER

Despeses de personal 2.990 Vendes 1.020

Despeses financeres 55 Ingressos financers 16

Tributs - Transferències corrents 3.197

Treballs, subm. i serv. exteriors 423 Ingressos accessoris 3

Transports i nòlits 3

Despeses diverses 189

Transferències corrents 87

Dotació per a amort. i provisions 15

SALDO CREDITOR (Benefici oper. corrents) 474

TOTAL 4.236 TOTAL 4.236

RESULTATS EXTRAORDINARIS
DEURE HAVER

Disminució  de comptes de fix

Disminució de comptes de circulant

113

-

Augment de comptes de fix

Augment de comptes de circulant

240

-

SALDO CREDITOR (Benefici oper. extraord.) 127

TOTAL 240 TOTAL 240

MODIFICACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS D'EXERCICIS ANTERIORS
DEURE HAVER

Per l'anul·lació de drets pendents de cobrament

Per l'augment del saldo d'obligacions

3

7

Per l'augment del saldo de drets pendents de

cobrament

Per les obligacions anul·lades

-

-

SALDO DEUTOR (Pèrdua exercicis anteriors) 10

TOTAL 10 TOTAL 10

RESULTATS DE L'EXERCICI
DEURE HAVER

Modificació de drets i obligacions d'exercicis Resultats corrents de l'exercici 474

tancats 10 Resultats extraordinaris 127

Resultats corrents de l'exercici -

SALDO CREDITOR (Estalvi de l'exercici) 591

TOTAL 601 TOTAL 601

Quadre 25
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ESTAT DE CONCILIACIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AMB EL
RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

RESULTAT PRESSUPOSTARI

591

619

DIFERÈNCIA -28

                                             CONCILIACIÓ

A) FACTORS POSITIUS

 DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS

                 Inversions netes de l'exercici

                 Periodificació despeses de l'exercici de 1995

 Despeses avançades de l'exercici de 1996

                 Manaments de pagament pendents de despeses corrents

                 Personal deutor per vaga no descomptada

      INGRESSOS ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTARIS

                 Taxes acadèmiques (2n. termini curs 1996/97)

                 Benefici extraordinari en cessió de l'edifici Herrero

                 D'altres ingressos no vençuts de l'exercici de 1996

                 Periodificació ingressos taxes acadèmiques (diferència 1995/96)

B) FACTORS NEGATIUS

     INGRESSOS PRESSUPOSTARIS NO ECONOMICOPATRIMONIALS

                  Subvencions de capital rebudes

                  Endeutament financer net

                  Periodificació d'ingressos de l'exercici de 1995

DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTARIS

                  Justificació manaments de pagament 1995 (despeses corrents)

                 Periodificació de despeses de l'exercici de 1996

                 Dotació per a amortització de l'immobilitzat immaterial

                 Dotació provisió genèrica per a insolvències

                 D'altres baixes de l'immobilizat

                 Sanejament de despeses financeres diferides (leasing)

                 Baixes d'immobilitzat

2.940

2.398

2.351

20

4

20

3

542

114

239

1

188

2.968

2.810

2.003

694

113

158

7

20

6

10

-

2

113

DIFERÈNCIA    A - B -28

Quadre 26
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11. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

A) Pel que fa a la rendició de comptes i els estats comptables.

1.- La UJI ha retut els comptes de l'exercici de 1996 mitjançant la Intervenció general
de la Generalitat Valenciana dins del termini legal establert.

2.- Com en l'exercici anterior s'insisteix en què els drets relatius a la compensació per
beques es reconeguen simultàniament a la seua obtenció o quan es reba la notificació
de la seua concessió, tal i com assenyala l'apartat 5.1 d'aquest informe.

De la mateixa manera, en la comptabilització de les despeses i ingressos derivats del
Pla Plurianual d'Inversions, han de considerar-se les observacions realitzades en
l'apartat 5.4 d'aquest informe.

Així mateix, la UJI ha de realitzar les dotacions a l'amortització del seu immobilitzat.
No figura en el balanç de situació el valor dels béns transferits.

B) Quant a l'execució del pressupost.

1.- El grau d'execució del pressupost total de despeses de l'exercici de 1996 ha sigut del
87,9%, que pot considerar-se satisfactori. El grau de compliment ha pujat al 81,8% i
destaca el del capítol VI d'inversions reals, amb un 59,0%, si bé ha de tenir-se en
compte el finançament d'aquest capítol.

2.- Pel que fa al pressupost d'ingressos, el grau d'execució va ser del 110,3% i el de
compliment del 73,5%. Destaca el baix nivell de cobraments del capítol VII,
"Transferències de capital", amb un 36,8% a causa de la falta de cobrament de les
transferències de capital concedides per la Generalitat Valenciana, per a finançar les
inversions incloses en el Pla Plurianual d'Inversions.

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

1.- Sense perjudici de les observacions contingudes en l'apartat 4 d'aquest informe, ha
de posar-se de manifest que la revisió dels expedients de contractació de 1996 ha
estat, en general, d'acord amb la normativa legal.

2.- La UJI ha de disposar d'un inventari del seu immobilitzat, si bé està prevista la seua
confecció segons assenyala la memòria dels comptes anuals.


