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1. PRESENTACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES

Els comptes anuals de 1996 de la Universitat de València (d'ara endavant UV) 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 de la UV, aprovat per acord del Consell Social el 29 de març de 1996, va
pujar a 26.621 milions de pessetes, cosa que ha representat un percentatge d'increment
del 38,6% respecte al de l'exercici passat.

L'evolució interanual del pressupost inicialment aprovat dels exercicis de 1995 i 1996,
en milions de pessetes, es mostra en el quadre núm. 1.

Pressupost inicial

1995 1996 Variació pressupost

Taxes i altres ingressos 4.256 4.485 229 5,4%

Transferències corrents 14.453 15.568 1.115 7,7%

Ingressos patrimonials 105 134 29 27,6%

Transferències de capital 0 6.039 6.039 --

Actius financers 0 0 0 --

Variació de passius financers 388 395 7 1,8%

TOTAL INGRESSOS 19.202 26.621 7.419 38,6%

Despeses de personal 15.586 16.773 1.187 7,6%

Despeses de funcionament 2.153 2.159 6 0,3%

Despeses financeres 0 0 0 --

Transferències corrents 28 29 1 3,6%

Inversions reals 1.435 7.660 6.225 433,8%

Transferències de capital 0 0 0 --

TOTAL DESPESES 19.202 26.621 7.419 38,6%

Quadre 1

Pel que fa al pressupost d'ingressos, l'increment es deu bàsicament al capítol VII,
"Transferències de capital", que no comptava amb dotació inicial en l'exercici anterior.

Quant al pressupost de despeses, el capítol que més s'incrementa és el capítol VI,
"Inversions reals", que passa de 1.435 a 7.660 milions de pessetes, un 433,8%
d'increment.

D'altra banda cal destacar l'existència en 1997 d'un manual de normes d'execució
pressupostària.
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2.2 Modificacions pressupostàries

El pressupost definitiu de la UV va pujar a 32.917 milions de pessetes com a
conseqüència de les modificacions de crèdits l'import total net de les quals va pujar a
6.296 milions de pessetes.

Dels 27 expedients de modificacions de crèdits, s'ha revisat una mostra de 5 expedients,
l'import total dels quals representa el 76,7% de les modificacions netes. Les proves
realitzades han tingut per objecte comprovar si estaven degudament suportats i s'han
autoritzat per part de l'òrgan competent.

En la revisió efectuada s'ha observat que dos dels cinc expedients revisats han sigut
aprovats per delegació dels òrgans competents. En la modificació de crèdits núm. 13,
aprovada per delegació, s'inclouen conceptes no compresos en la delegació, que es
refereixen sols a subvencions finalistes. En la modificació núm. 27, s'han observat
baixes pressupostàries que ja havien sigut objecte de variació en modificacions
anteriors, tant increments com disminucions.

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

Pressupost
inicial

Modifica-
cions

Pressupost
definitiu

Increment
pressupost

defin./inicial
Taxes i altres ingressos 4.485 287 4.772 6,4%

Transferències corrents 15.568 436 16.004 2,8%

Ingressos patrimonials 134 0 134 0,0%

Transferències de capital 6.039 (3.191) 2.848 (52,8%)

Actius financers 0 4.167 4.167 --

Variació de passius financers 395 4.597 4.992 1.163,8%

TOTAL INGRESSOS 26.621 6.296 32.917 23,7%

Despeses de personal 16.773 (550) 16.223 (3,3%)

Despeses de funcionament 2.159 1.502 3.661 69,6%

Despeses financeres 0 248 248 --

Transferències corrents 29 140 169 482,8%

Inversions reals 7.660 4.949 12.609 64,6%

Transferències de capital 0 7 7 --

TOTAL DESPESES 26.621 6.296 32.917 23,7%

Quadre 2
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En l'estat d'ingressos, les variacions positives més rellevants afecten el capítol IX,
"Passius financers", sense dotació inicial, i al capítol VIII, "Actius financers", en
utilitzar el romanent de tresoreria per a finançar les modificacions de crèdit. El capítol
d'ingressos, "Transferències de capital" experimenta una variació negativa del 52,8%.

En l'estat de despeses es presenta la variació dels crèdits, que es concreta
fonamentalment en el capítol d'inversions reals, l'increment del qual representa el 78,6%
de la variació neta del pressupost inicial. En menor mesura també ha sigut objecte
d'increment, la previsió inicial del capítol II, "Despeses de funcionament", que passa de
2.159 milions de pessetes a 3.661 milions de pessetes.

Per acabar i en relació amb les modificacions de crèdit que siguen aprovades per
delegació es considera preceptiu que l'acord de delegació siga publicat. En aquest sentit,
la UV, en al·legacions, assenyala que està prevista la publicació de les delegacions en
matèria econòmica quan s'aprove el pressupost per a 1998.

2.3 Resultats de l'exercici i acumulat

El dèficit pressupostari de l'exercici de 1996 ha sigut de 325 milions de pessetes. Els
ajusts d'exercicis tancats ha incrementat el dèficit de l'exercici a 726 milions de
pessetes, si bé el superàvit acumulat puja a 4.881 milions de pessetes per raó del
superàvit acumulat de l'exercici anterior.

En el quadre núm. 3 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució del resultat de la
liquidació del pressupost de l'exercici de 1996, diferència entre drets i obligacions
reconeguts durant el dit exercici, així com el superàvit acumulat a 31 de desembre de
1996.

Exercici Exercici

Concepte 1995 1996

Drets reconeguts de l'exercici 23.985 27.917

Obligacions reconegudes de l'exercici 23.973 28.242

SUPERÀVIT <DÈFICIT>PRESSUPOST 1996 12 (325)

Ajustsd'exercicis tancats:

Anul·lació de drets (1) (438)

Anul·lació d'obligacions 247 37

Addició de drets 721

SUPERÀVIT <DÈFICIT> DE L'EXERCICI 979 (726)

SUPERÀVIT ACUMULAT AL TANCAM. DE L'EXER.  ANTERIOR 4.628 5.607

SUPERÀVIT ACUMULAT AL TANCAM. DE L'EXERCICI 5.607 4.881

Quadre 3



Universitat de València. Exercici de 1996

- 37 -

En el quadre núm. 4 es mostra l'estat de romanent de tresoreria calculat per la UV, on es
presenta un romanent total de 4.881 milions de pessetes, que coincideix amb el
superàvit acumulat.

Concepte Import

A) Total drets reconeguts 27.917

B) Total obligacions reconegudes 28.242

C) (A - B) Romanent pressupostari (325)

D) Anul·lació obligacions pressuposts tancats 37

E) Anul·lació drets pressuposts tancats 438

F) (D - E) Romanent per operacions d'exercicis anteriors (401)

G)  Romanent per anul·lació de saldos  creditors i deutors extrapressupostaris 0

H) (C + F + G) Romanent de Tresoreria de l'exercici (726)

I) Romanent de Tresoreria anterior 5.607

J) (H + I) Romanent de Tresoreria 4.881

Quadre 4

D'acord amb la informació facilitada, el romanent de Tresoreria de 4.881 milions de
pessetes, està afecte en un import de 4.305 milions de pessetes, mentre que el romanent
de lliure disposició puja a 576 milions de pessetes.
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3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Les obligacions reconegudes pujaren a 28.242 milions de pessetes, cosa que representa
un grau d'execució del 85,8%. El grau de compliment va pujar al 94,4%.

Crèdits

definitius

Obligacions

reconegudes

Pagams.

líquids

Obligacions

pendents paga.

Grau

d'execució

Grau de

compliment

Despeses de personal 16.223 16.156 15.752 404 99,6% 97,5%

Despeses de funcionament 3.661 3.597 3.369 228 98,3% 93,7%

Despeses financeres 248 248 248 0 100,0% 100,0%

Transferències corrents 169 163 134 29 96,4% 82,2%

Inversions reals 12.609 8.071 7.163 908 64,0% 88,7%

Transferències de capital 7 7 6 1 100,0% 85,7%

TOTAL 32.917 28.242 26.672 1.570 85,8% 94,4%

Quadre 5
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Com en l'exercici anterior, els capítols més rellevants quant a les obligacions
reconegudes ha sigut les de despeses de personal i d'inversions reals, que representen un
57,2% i un 28,6%, respectivament, del total d'obligacions reconegudes en l'exercici.
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3.1 Despeses de personal

La previsió definitiva del capítol I, "Despeses de personal", va pujar a 16.223 milions de
pessetes, mentre que les obligacions reconegudes pujaren a 16.156 milions de pessetes,
cosa que representa un grau d'execució del 99,6%. El grau de compliment ha sigut del
97,5%.

Concepte 1995 1996

Increment

absolut

Increment

relatiu

Sous i salaris

Cotitzacions socials

Altres despeses socials

13.461

1.433

2

14.603

1.550

3

1.142

117

1

8,5%

8,2%

50,0%

Total 14.896 16.156 1.260 8,5%

Quadre 6

L'increment de les obligacions reconegudes per despeses de personal respecte a
l'exercici anterior és del 8,5%, com es mostra en el quadre núm. 6 que recull, en milions
de pessetes, l'evolució de les obligacions reconegudes del capítol I entre els exercicis de
1995 i 1996. L'increment s'explica pels motius següents:

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

2.- L'augment de la plantilla, que segons el quadre núm. 7 representa un 1,4%.

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

El detall del personal al servei de la UV a 31 de desembre dels exercicis de 1993 a
1996, és el següent:

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 1.756 1.777 1.842 1.908 3,7% 3,6%

Contractats docents 935 1.056 1.042 1.021 (1,3%) (2,0%)

P.A.S.:

Funcionaris no docents 726 755 781 794 3,4% 1,7%

Laborals no docents 748 761 737 740 (3,2%) 0,4%

TOTAL 4.165 4.349 4.402 4.463 1,2% 1,4%

Quadre 7
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Les remuneracions tant al personal en plantilla per contractes i convenis d'investigació,
com al personal contractat temporalment a càrrec dels contractes, convenis o programes
d'investigació, s'imputen pressupostàriament en el capítol VI, "Inversions reals"; i en el
subsistema economicopatrimonial, a l'epígraf de "Despeses de personal", del compte de
resultats. A 31 de desembre de 1996, aquestes despeses pugen a 504 milions de
pessetes.

3.2 Despeses de funcionament

La previsió definitiva del capítol II, "Despeses de funcionament", va pujar a 3.661
milions de pessetes, i les obligacions reconegudes a 3.597 milions de pessetes. Això
comporta un grau d'execució del 98,3%. El grau de compliment va ser del 93,7%.

En el quadre núm. 8 es mostren per conceptes, les obligacions reconegudes en el capítol
II, "Despeses de funcionament", en els exercicis de 1995 i 1996.

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

Concepte 1995 1996

Tributs 24 18

Arrendament de béns 212 215

Reparació i conservació de béns 359 421

Subministraments 568 701

Transports i comunicacions 246 297

Treballs realitzats per altres empreses 569 721

Primes d'assegurances 36 37

Material d'oficina 543 562

Despeses diverses 527 492

Dietes, locomoció i trasllats 100 118

Altres indemnitzacions 56 15

TOTAL 3.240 3.597

Quadre 8

3.3 Despeses financeres

Les obligacions reconegudes en el capítol III, "Despeses financeres", per un import de
248 milions de pessetes, corresponen a interessos de crèdits concedits per entitats
financeres per a finançar les inversions. Al mateix temps, 247 milions de pessetes han
sigut imputats com a drets en el capítol IV, "Transferències corrents", ja que la UV
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considera que té un dret de cobrament a la Generalitat Valenciana per aquestes despeses
(vegeu l'apartat 5.2).

3.4 Tranferències corrents

Les obligacions reconegudes en el capítol IV de despeses, "Transferències corrents",
pujaren a 163 milions de pessetes, un 0,6% del total d'obligacions reconegudes en
l'exercici. El grau d'execució del capítol va ser del 96,4% de la previsió definitiva. El
grau de compliment de les obligacions va ser del 82,2%.

3.5 Inversions reals

La previsió definitiva del capítol VI, "Inversions reals", va pujar a 12.609 milions de
pessetes, i les obligacions reconegudes a 8.071 milions de pessetes, cosa que representa
un grau d'execució del 64,0%. El grau de compliment fou del 88,7%.

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

CONCEPTE IMPORT %

Terrenys i béns naturals

Béns destinats a l'ús públic

Maquinària, instal·lació i utillatge

Mobiliari i estris

Equips informàtics

D'altre immobilitzat

Investigació, estudis i projectes en curs

128

4.873

19

524

318

227

1.982

1,6%

60,4%

0,2%

6,5%

3,9%

2,8%

24,6%

TOTAL 8.071 100,0%

Quadre 9

Les obligacions reconegudes en l'exercici anterior pujaren a 5.593 milions de pessetes,
cosa que implica que en l'exercici de 1996 s'han incrementat en 2.478 milions de
pessetes, és a dir, un 44,3%. Això ha sigut conseqüència principalment de l'execució al
100% de l'anualitat de l'exercici de 1996 de l'acord signat amb la Generalitat Valenciana
per al finançament del Pla Plurianual d'Inversions.

El 27 de març de 1995 es signa l'"Acord entre la Generalitat Valenciana i la UV per al
desenvolupament del Pla d'Inversions en el període de 1995-2001". En aquest important
acord, la Generalitat Valenciana es compromet a autoritzar i finançar inversions per un
valor màxim de 25.000 milions de pessetes, al llarg del període citat de 7 anys.
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L'anualitat màxima que la Generalitat Valenciana ha de finançar i que gestiona la UV en
l'exercici de 1996 puja a 4.112 milions de pessetes, segons el citat acord; d'aquests, 876
milions corresponen al 50% no executat de l'anualitat de l'exercici de 1995 (vegeu
l'apartat 5.4.1), i la resta està destinada a les obres de construcció dels aularis centrals
del nou campus, contractades directament per la Conselleria d'Educació i Ciència.

Les obligacions reconegudes per inversions executades en 1996 del citat Pla Plurianual
pujaren a 3.932 milions de pessetes. La diferència de 180 milions de pessetes correspon
a una certificació d'obra que la UV va comptabilitzar com a obligació reconeguda en
l'exercici de 1995. Açò és perquè la UV va enviar a la Conselleria de Cultura i Educació
perquè l'autoritzaren per a l'exercici de 1995 i aquesta va contestar en data 1 d'abril de
1996, la no autorització per excedir dels marges establerts per a aqueix determinat
programa.

D'altra banda la UV va comptabilitzar en el capítol VII d'ingressos, "Transferències de
capital", un import de 4.112 milions de pessetes com a drets per cobrar a la Generalitat
Valenciana per les citades inversions (vegeu l'apartat 5.4.1 del present informe).

En un altre ordre de coses, figuren obligacions reconegudes en l'art. 68, "Inversions en
investigació, estudis i projectes en curs", per un total de 1.982 milions de pessetes.
S'inclouen ací tant les despeses d'immobilitzat, com les de personal o altres corrents,
destinades a contractes, convenis o programes d'investigació. En el subsistema de
comptabilitat patrimonial, d'acord amb els principis comptables, la UV sols incorpora a
l'immobilitzat béns inventariables i despeses activables per constituir actius que
produïran ingressos certs.

L'art. 61, "Terrenys i béns naturals", recull 128 milions de pessetes d'obligacions
reconegudes, que corresponen als pagaments realitzats en 1996 d'expropiacions de
terrenys del nou campus universitari. El finançament d'aquestes despeses s'analitza en
l'apartat 5.4.3 d'aquest informe.

L'abast de les conformacions rebudes representa el 51,9% del saldo de circulars a
creditors. D'aquestes confirmacions s'ha detectat un total de 706 milions de pessetes de
certificacions d'obres efectuades en 1996, però que corresponen a l'anualitat del Pla
d'Inversions de l'exercici de 1997.



Universitat de València. Exercici de 1996

- 43 -

4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

En el quadre núm. 10 es recull, segons la informació facilitada, el detall dels expedients
de contractació tramitats durant l'exercici, desglossats per tipus de contracte i modalitats
d'adjudicació. També figura l'abast de la revisió realitzada:

Total Revisats

Tipus de contractes: Milions PTA N. Expedients Milions PTA N.  Expedients

Obres Concurs públic 3.065 76,1% 30 38,5% 2.230 72,8% 2 6,7%

Contracte menor 14 0,3% 7 9,0% 0 -- 0 --

Proc. negociat 143 3,6% 13 16,6% 65 45,5% 1 7,7%

D'altres 807 20,0% 28 35,9% 0 -- 0 --

Total 4.029 100,0% 78 100,0% 2.295 57,0% 3 3,8%

Subminis. Concurs públic 361 61,7% 43 58,9% 94 26,0% 2 4,7%

Contracte menor 11 1,9% 11 15,1% 0 -- 0 --

Proc. negociat 213 36,4% 19 26,0% 0 -- 0 --

Total 585 100,0% 73 100,0% 94 16,1% 2 2,7%

D'altres Concurs públic 264 37,6% 28 13,4% 25 9,5% 2 7,1%

Contractes Prórrogues 405 57,6% 142 67,9% 0 -- 0 --

Contracte menor 1 0,1% 10 4,8% 0 -- 0 --

Proc. negociat 33 4,7% 29 13,9% 0 -- 0 --

Total 703 100,0% 209 100,0% 25 3,6% 2 0,1%

Quadre 10

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

4.1 Contractes d'obres

En l'exercici de 1996, la UV va tramitar contractes d'obres per un import d'adjudicació
de 4.029 milions de pessetes, dels quals 3.065 milions de pessetes van ser adjudicats per
concurs, és a dir el 76,1% d'allò adjudicat.

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de 3 expedients per import de 2.295 milions de
pessetes, cosa que representa un 57,0% sobre el total d'allò adjudicat en l'exercici. S'ha
verificat l'adequada tramitació dels expedients d'acord amb la normativa en vigor.
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Els contractes d'obra examinats han sigut els següents:

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

  3/96    776
  8/96 1.454
24/96      65

2.295

La revisió 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.- Pel que fa a les actuacions administratives prèvies

- En l'expedient 3/96 s'observa que l'oficina de supervisió de projectes de la UV
no ha supervisat el projecte elaborat per l'empresa adjudicatària, encara que sí
que es va supervisar l'avantprojecte que va servir de base a la licitació conjunta
del projecte i obra i existeix visat de garantia urbanística lliurat pel Col·legi
Territorial d'Arquitectes de València.

- En tots els expedients hi ha un plec de clàusules administratives particulars
aprovat i signat pel Rector.

- En els expedients examinats exiteix una certificació relativa a l'existència de
crèdit, lliurada per la cap del Servei de Comptabilitat i Pressuposts.

- En els dos expedients exiteix un informe jurídic favorable, lliurat per la direcció
del Servei Jurídic.

A mitjants de 1996, va prendre possessió del lloc de treball de nova creació el cap del
Servei de l'Oficina el Control Intern. Tanmateix, en els expedients analitzats encara no
consta l'informe fiscal. Aquests informes comencen a emetre's a partir de 1997.

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
administratiu de la seua formalització, per compliment del que preveu l'art. 113 dels
estatuts.

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

- L'expedient 3/96 ha sigut adjudicat pel procediment negociat amb publicitat a
causa que el concurs obert tramitat va ser declarat desert.

- L'expedient 8/96 s'ha adjudicat per concurs obert.
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- Els dos expedients han seguit enl tràmit ordinari.

- En l'expedient 3/96, encara que es tracta d'un procediment negociat, han de
regir per a l'adjudicació els mateixos criteris que s'establiren en el plec per al
concurs obert anterior, per quant així es reconeix en l'expedient en un escrit de
data 1 de juliol de 1996. Tanmateix, la mesa de contratació s'aparta d'aquests
criteris a fi de primar l'oferta més econòmica de totes les presentades, que per
aplicació dels criteris establerts en el plec quedava en segon lloc per considerar
que "una oferta econòmica tan favorable i la diferència amb la presentada per
l'empresa que rep la major puntuació tècnica de tal calibre que resultaria de
difícil justificació no acceptar-la". L'òrgan de contractació, en coherència amb
la proposta de la mesa, adjudica el contracte a l'empresa que ha realitzat l'oferta
més econòmica. S'exigeix una fiança complementària de 82.240.000 PTA.

La proposta de la mesa i la resolució del concurs posen en relleu que en
l'elecció de criteris que anaven a regir l'adjudicació del contracte no es va
valorar suficientment l'oferta econòmica, cosa que fa insistir en la necessitat
d'ajustar cas per cas, en funció de les raons tècniques, els criteris que ha de
regir cada adjudicació segons el plec, i donar a l'oferta econòmica la
importància relativa que li corresponga. En aquest expedient, la incidència
d'aquesta última era del 40%.

- En l'expedient 8/96, s'ha publicat correctament la convocatòria en el Diari
Oficial de les Comunitat Europees i en el BOE. A més a més, la UV anuncia la
licitació en els dos periòdics provincials i en el DOGV. No s'ha realitzat el
tràmit d'informació prèvia previst per a l'àmbit de la Unió Europea en l'art.
135.1 de la Llei de Contractes.

4.- Pel que fa 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 Llei de Contractes.

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

D'acord amb els terminis del contracte establerts i les pròrrogues concedides, les obres
es troben actualement en estat d'execució, sense que conste la tramitació de cap
reformat.

6.- Pel que fa a les modificacions dels contractes

El contracte 3/96 s'ha vist afectat per un projecte reformat que puja a 229.061.315 PTA.
Aquesta modificació contractual ha tingut lloc en 1997.

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.
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8.- Quant a altres aspectes

Cal efectuar, finalment, les observacions següents:

a) D'acord amb el que preveu l'art. 58 de la Llei de Contractes, la UV tramet els
contractes a la Sindicatura de Comptes. Els contractes corresponents a 1996
s'han tramés conjuntament.

b) D'acord amb el que disposa l'art. 118 de la Llei de Contractes, la UV ha de dur
un Registre Públic de Contractes als efectes previnguts de l'esmentada norma.

4.2 Contractes de subministraments

Els contractes de subministraments tramitats per la UV van pujar a 585 milions de
pessetes, dels quals van ser adjudicats per concurs 361 milions de pessetes, un 61,7%
d'allò adjudicat.

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de 2 expedients, cosa que ha representat un
16,1% sobre el total adjudicat en l'exercici.

Els expedients analitzats han sigut els següents:

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

10/96 77
25/96 17

94

La revisió 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.- Pel que fa a les actuacions administratives prèvies

- La iniciació dels expedients l'acorda el Rector i en els dos expedients el servei
que promou l'adquisició elabora el corresponent plec de prescripcions tècniques.
També consta el certificat d'existència de crèdit.

- Cal fer constar que en l'expedient 10/96, s'aprecia un desajust entre el termini
d'execució del subministrament i les anualitats de finançament previstes en el
contracte, cosa que representa en la pràctica un ajornament en el pagament del
preu del contracte per part de la UV per un import de 27.789.618 PTA, que és la
quantitat que correspon a l'anualitat de 1997, quan sols es permet el pagament
ajornat quan una llei ho autoritze expressament.
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2.- Pel que fa 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
el formalitza.

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

- Els dos contractes examinats s'adjudiquen mitjançant concurs obert.

- Els criteris que regeixen el concurs no s'indiquen per ordre de preferència ni se
n'estableix una ponderació. Cal introduir-se una major concreció en els plecs,
segons els que disposa l'art. 87 de la Llei de Contractes.

- Les dues adjudicacions que realitza l'òrgan de contractació, d'acord amb la
proposta de la mesa, que és assessorada per una comissió qualificadora i per una
altra d'assesora.

- En l'expedient 10/96 es presenten cinc ofertes i en el 25/96 les ofertes
presentades són catorze. En el primer cas, l'adjudicació recau sobre l'oferta que
ocupa el segon lloc segons el criteri econòmic. En l'altre expedient, l'oferta
seleccionada és la que ocupa el cinqué lloc.

- Es compleixen els requisits legals de publicitat, pel que fa a l'anunci del concurs;
malgrat que en l'expedient 10/96 no s'efectua la informació prèvia exigida en
l'àmbit de la Unió Europea. L'adjudicació d'aquest expedient es notifica i publica
conformement a la llei; encara que la publicació s'ha fet del termini establit.

4.- Quant a la formalització dels contractes

Tots els contractes estan formalitzats en documents administratius, degudament signats
per les parts.

En l'expedient 25/96 el contractista no 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 legalment establides.

5.- Quant a l'execució dels contractes

Abans de pagar-lo, es certifica la recepció i el bon funcionament del subministrament.

6.- D'altres aspectes que cal tenir en compte

Hi és aplicable el que hem assenyalat quant als contractes d'obres en l'apartat homòleg.
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4.3 D'altres contractes

La denominació "D'altres contractes" comprén contractes de serveis, consultoria i
assistència i treballs específics.

Els contractes adjudicats que es van tramitar per aquests conceptes ascendiren a 703
milions de pessetes, dels quals corresponen 405 milions de pessetes a pròrrogues. La
resta en correspon -gairebé en la seua totalitat- a adjudicacions per mitjà de concurs.

Els expedients examinats han sigut els següents:

Número d'expedient
Import d'adjudicació
(milions de pessetes)

2/96

12/96

12

13

25

S'inclou en aquest apartat l'estudi realitzat del contracte 24/96, atesa la seua naturalesa
de direcció i redacció d'un projecte de rehabilitació.

La revisió ha posat de manifest que, per regla general, els expedients analitzats han
sigut tramitats conformement a la legislació aplicable; sense perjudici de les
observacions que hi fem tot seguit.

1.- Quant a les actuacions administratives prèvies

- En els expedients 2/96 i 12/96, s'ha constatat l'existència de l'ordre de l'òrgan de
contratació que implica l'inici formal del procediment. No hi ha ordre d'inici en
l'expedient 24/96.

- En els expedients 2/96 i 24/96, consta l'informe que justifica la insuficiència, la
falta d'adequació o la conveniència de no ampliar els mitjans personals i
materials amb què compta la UV per a satisfer les necessitats que hom tracta de
satisfer per mitjà del contrate, per raó del que es disposa en l'article 203 de la
Llei de Contractes. En l'expedient 12/96 no existeix tal informe.

2.- Quant 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 expedients 2/96 i 12/96 s'han adjudicat per concurs obert. L'expedient 24/96 ha sigut
adjudicat pel procediment negociat sense publicitat.
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- Quant als dos expedients adjudicats per concurs, podem destacar que l'expedient
2/96, l'han adjudicat a l'oferta més barata i el 12/96, a la segona més econòmica,
entre les vuit ofertes presentades; en tos dos casos, d'acord amb la mesa i amb el
dictament de la comissió assessora. Els criteris d'adjudicació pateixen la mateixa
falta de concreció apuntada per als contractes de subministrament. En l'expedient
2/96 la mesa sol.licita una esmena dels documents; però la formalització de tal
esmena no està constatada en l'expedient. En els dos expedients es compleixen
els requisits legals de publicitat.

- Quant a l'expedient 24/96, podem comentar que l'adjudicació s'ha fet
directament a favor del tècnic que proposa el director de la unitat tècnica, sense
consultar amb cap altre professional.

No s'expliquen en l'expedient les raons que justifiquen l'elecció del procediment
negociat sense publicitat.

Els tràmits essencials de l'expedient tenen data posterior a l'adjudicació del
contracte.

4. Quant a la formalització dels contractes

- Els contractes es formalitzen en document administratiu.

- L'expedient 24/96 manca de la declaració responsable davant de l'autoritat
administrativa, notari públic o organisme professional qualificat; així com de la
certificació expedida per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

- Els altres dos expedients examinats tampoc no tenen la declaració responsable -
davant l'autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat-
per a acreditar que no existeixen causes de prohibició per a contractar. Així
mateix, l'expedient 2/96 manca de les certificacions, degudament actualitzades,
expedides per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i per la Tresoreria
Territorial de la Seguretat Social. L'expedient 12/96 no presenta la certificació de
l'Agència esmentada.

5.- Quant a l'execució dels contractes

Pel que fa a l'execució dels contractes, el responsable dels serveis dóna la seua
conformitat abans de pagar les factures corresponents.

6.- Quant a les modificacions

No hi ha constatació d'aquestes incidències en els expedients.

7.- D'altres aspectes que cal tenir en compte

És d'aplicació el que hem asssenyalat en l'apartat homòleg, en relació als contractes
d'obres.
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5. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

En el pressupost d'ingressos, els drets liquidats s'eleven a 27.917 milions de pessetes,
que donen un grau d'execució del 100,0%; sense considerar el romanent de tresoreria. El
grau de compliment es situa en el 73,1%.

En el quadre número 11 detallem l'execució del pressupost d'ingressos (les xifres s'hi
expressen en milions de pessetes):

Ingressos
Pressupost

definitiu
Drets

reconeguts
Ingressos

líquids
Drets

pents. cobr.
Grau

execució
Grau

compliment

Taxes i d'altres ingressos 4.772 4.897 4.643 254 102,6% 94,8%

Transferències corrents 16.004 15.987 13.259 2.728 99,9% 82,9%

Ingressos patrimonials 134 215 215 0 160,4% 100,0%

Transferències de capital 2.848 6.818 2.284 4.534 239,4% 33,5%

Passius financers 4.167 0 0 0 0,0% --

EXERCICI CORRENT 27.925 27.917 20.401 7.516 100,0% 73,1%

Romanent de tresoreria 4.992

TOTAL 32.917

Quadre 11
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5.1 Taxes i d'altres ingressos

La previsió definitiva del capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", va ser de 4.772 milions
de pessetes i els drets reconeguts, de 4.897 milions de pessetes; això dóna un grau
d'execució del 102,6%. El grau de compliment va ser del 94,8%.

En el quadre número 12 es mostra, en milions de pessetes, el detall comparatiu per
conceptes dels drets reconeguts d'aquest capítol dels exercicis de 1995 i 1996.

Drets reconeguts 1995 1996 Var.95/96

Preus acadèmics 2.941 2.974 1,1%

Compensació per beques de l'Estat 360 1.273 253,6%

D'altres ingressos propis 531 650 22,4%

TOTAL 3.832 4.897 27,8%

Quadre 12

La Universitat no inclou en aquest capítol del pressupost d'ingressos els obtinguts dels
convenis i contractes d'investigació; tal i com fan les altres universitats de la Comunitat
Valenciana; sinó que els inclou en el capítol VII, "Transferències de capital". Segons la
Universitat, aquesta situació, l'han corregida en 1997.

a) Preus acadèmics

L'import dels drets reconeguts per aquest concepte és de 2.974 milions de pessetes.

En el quadre número 13 es reflecteix l'evolució del nombre d'alumnes matriculats en la
Universitat.

Alumnes Variació

Curs 95/96

Curs 96/97

62.748

61.932 (1,3%)

Quadre 13

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

La UV aplica el criteri establit en el Pla General de Comptabilitat Pública, aprovat per
l'ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 6 de maig de 1994, segons el qual, en
comptabilitat pressupostària, s'imputen els drets liquidats en l'exercici per preus
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acadèmics, excloent-ne l'import del segon termini de matrícula (que es cobra en
l'exercici següent) i incloent-hi el segon termini de l'exercici anterior (que es cobra a
l'inici de l'exercici). En comptabilitat economicopatrimonial, regeix el principi de la
meritació i es periodifiquen els ingressos per preus acadèmics en funció del període
lectiu a què corresponen.

Aplicant el principi comptable de la meritació, en la comptabilitat
economicopatrimonial els ingressos per preus públics de matrícules s'eleven a 3.045
milions de pessetes.

Així mateix, en comptabilitat pressupostària s'inclou, com a drets reconeguts de
l'exercici de 1996, l'import del segon termini de matrícula del curs 95/96, cobrat en
1996, que és de 1.181 milions de pessetes. L'import del segon termini de matrícules del
curs 96/97, que figura en el balanç de situació dins de l'epígraf de "Deutors no
pressupostaris", és de 841 milions de pessetes.

b) Compensació de beques

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

La comptabilització dels drets reconeguts s'efectua en el moment en què es notifica a la
UV l'import de compensació de beques aprovat per l'entitat concedidora per a cada
exercici, o en la data d'ingrés de l'import corresponent en els comptes de la UV; tal i
com figura en el quadre número 14, en milions de pessetes:

Import

Liquidació curs 1994/95

Curs 1995/96

593

680

Total compensació beques de l'Administració central 1.273

Quadre 14

El criteri seguit per la UV durant l'exercici de 1996 és conforme als principis que hi són
aplicables.

c) D'altres ingressos

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

Els drets reconeguts en el capítol IV, "Transferències corrents", s'eleven a 15.987
milions de pessetes; cosa que representa un 57,3% del total de drets reconeguts del
pressupost.

El grau d'execució d'aquest capítol és del 99,9%; mentre que el de compliment es situa
en el 82,9%.

El detall de l'evolució dels drets reconeguts en el capítol IV en els exercicis de 1994,
1995 i 1996, es mostra en el quadre número 15, en milions de pessetes:

1994 1995 1996 %Var.95/94 %Var.96/95

De la Generalitat Valenciana 13.705 14.439 15.686 5,4% 8,6%

De l'Administració central 87 22 2 (74,7%) (90,9%)

D'altres 215 313 299 45,6% (4,5%)

TOTAL 14.007 14.774 15.987 5,5% 8,2%

Quadre 15

Els drets reconeguts per transferències corrents de la Generalitat Valenciana s'eleven a
15.686 milions de pessetes. D'aquests, 15.013 milions de pessetes corresponen a la
subvenció global de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1996.

En el quadre número 16 es mostra, en milions de pessetes, el desglossament d'aquesta
subvenció global.

Import

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

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

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

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

12.088

1.512

429

984

TOTAL 15.013

Quadre 16

El 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
expressats en milions de pessetes, es mostra en el quadre número 17:
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1994 1995 1996

Subvenció global Import
% s/total
subvenció Import

% s/total
subvenció Import

% s/total
subvenció

Exercici corrent:

1r. trimestre

2n. trimestre

3r. trimestre

4t. trimestre

938

2.814

4.867

4.308

7,3%

21,8%

37,6%

33,3%

2.154

2.123

3.282

4.026

15,5%

15,2%

23,6%

29,0%

2.015

3.652

3.400

3.400

13,4%

24,4%

22,6%

22,6%

Total exercici corrent 12.927 100,0% 11.585 83,3% 12.467 83,0%

Exercici següent:

1r. trimestre -- -- 2.318 16,7% 2.546 17,0%

Total exercici següent -- -- 2.318 16,7% 2.546 17,0%

TOTAL 12.927 100,0% 13.903 100,0% 15.013 100,0%

Quadre 17

D'altra banda, durant 1996 la Universitat ha percebut i registrat en el capítol IV,
"Transferències corrents", un import de 256 milions de pessetes, que tenen l'origen en
l'assumpció per part de la Generalitat Valenciana en els exercicis de 1992 i 1993
d'obligacions a càrrec de la UV, que s'entenien incloses en un compromís de les
Conselleries d'Educació i Ciència i d'Economia i Hisenda amb les universitats. En el
mes de desembre de 1994, la Conselleria d'Educació i Ciència va comunicar a la UV la
tramitació del reconeixement de crèdits, en les següents quanties i anualitats, en milions
de pessetes:

Liquidació per anualitats

Total crèdit reconegut 1994 1995 1996

1.023 511 256 256

Quadre 18

5.3 Ingressos patrimonials

Els drets reconeguts en el capítol V, "Ingressos patrimonials", ascendiren a 215 milions
de pessetes; cosa que donava un grau d'execució del 160,4%. El grau de compliment va
ser del 100,0%.

5.4 Transferències de capital

Els drets reconeguts en el capítol VII, "Transferències de capital", han sigut de 6.818
milions de pessetes; un 24,4% del total de drets reconeguts en l'exercici. El grau
d'execució ha sigut del 239,4% i el de compliment, només del 33,5%.
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Quant a l'exercici anterior, s'hi ha produït un significatiu augment; tal i com es pot veure
en el quadre número 19, expressat en milions de pessetes:

Concepte 1995 1996
Variació

96/95

De la Generalitat Valenciana

De l'Administració de l'Estat

D'altres

3.459

1.250

511

5.167

920

731

49,4%

(26,4%)

43,1%

TOTAL 5.220 6.818 30,6%

Quadre 19

El concepte "Transferències de capital de la Generalitat Valenciana" registra uns drets
reconeguts de 5.167 milions de pessetes, dels quals només s'han recaptat al tancament
de l'exercici 743 milions de pessetes, un 14,4% del total. Aquest baix nivell de
cobraments, l'expliquem en els apartats 5.4.1 i següents.

El concepte "Transferències de capital de l'Administració de l'Estat", amb 920 milions
de pessetes de drets reconetguts, inclou fons per a infraestructura de la investigació. A
31 de desembre de 1996 s'havien recaptat 909 milions de pessetes, un 98,8%.

Els drets reconeguts per transferències de capital de la Generalitat Valenciana es
detallen tot seguit, en milions de pessetes:

Concepte
Drets

reconeguts

Inversions del Pla Plurianual

Infraestructura per a investigació

- Fons FEDER - Generalitat Valenciana

Expropiacions de terrenys del nou campus

D'altres

4.112

500

128

427

TOTAL 5.167

Quadre 20

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

5.4.1 Finançament de les inversions del Pla Plurianual 1995-2001

L'anualitat per a 1996 corresponent al Pla Plurianual d'Inversions es xifra en 5.068
milions de pessetes, més el 50% no executat en 1995, que és de 1.893 milions de
pessetes. D'aquest import, 4.112 milions de pessetes els executa la UV de forma directa.
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Quant a això, la UV ha reconegut drets per transferències de capital per import de 4.112
milions de pessetes. Les inversions executades en l'exercici comptabilitzades com a
obligacions, s'eleven a 3.932 milions de pessetes. La diferència de 180 milions de
pessetes es va comptabilitzar com a obligació reconeguda en l'exercici de 1995 (vegeu
l'apartat 3.5).

Hem sol.licitat a la Conselleria d'Educació i Ciència la confirmació de saldos amb la
UV a 31 de desembre de 1996; a la data del present informe no hem rebut la informació.
Segons la informació obtinguda, 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.

Això no obstant, la UV va justificar davant la Generalitat Valenciana inversions
executades en 1996, que finalment foren revisades per la Generalitat Valenciana;
aquesta hi donà la seua conformitat a la disposició del crèdit, per un valor de 4.112
milions de pessetes. D'aquestes inversions, la UV havia justificat a 31 de desembre de
1996 un import de 3.166 milions de pessetes, i la resta, 946 milions de pessetes, l'ha
justificada en gener de 1997. En aquest sentit, podem assenyalar que la Generalitat
Valenciana hauria d'haver dictat els corresponents actes de reconeixement de les
obligacions que estiguessen degudament justificades.

Quant a la comptabilització dels drets derivats del Pla Plurianual d'Inversions, cal
assenyalar que, si bé és cert que no hi ha cap regulació comptable pròpia de la
Generalitat Valenciana, la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques de
l'Estat espanyol estableix els criteris següents:

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

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

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

5.4.2 Infraestructura per a investigació

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

Quant als Fons FEDER-Estat, l'import total que ha de rebre del Ministeri d'Economia
i Hisenda entre els anys 1994 a 1999, és de 2.170,9 milions de pessetes; a l'anualitat de
1996 en correspon un import de 435 milions de pessetes.

A la data d'aquest informe, no s'ha rebut notificació que el Ministeri d'Economia i
Hisenda haja reconegut obligacions per aquest concepte; de manera que la UV ha
aplicat correctament el criteri assenyalat per la Comissió de Principis i Normes
Comptables Públiques de l'Estat Espanyol, no registrant cap dret per aquest concepte;
malgrat que les inversions executades i finançades per aquest programa ascendiren a 34
milions de pessetes.

Quant als Fons FEDER-Generalitat Valenciana, el Consell de la Generalitat
Valenciana acorda, el 2 de maig de 1995, distribuir entre els exercicis de 1995 a 1999
un import total de 2.625 milions de pessetes. L'anualitat corresponent a l'exercici de
1996 és de 500 milions de pessetes; import que ha sigut comptabilitzat com a dret
reconegut en l'exercici. Durant l'exercici se n'han cobrats 400 milions de pessetes i en
queda pendent de cobrament a 31 de desembre de 1996 un import de 100 milions de
pessetes, que s'ha cobrat en octubre de 1997.

Hem sol.licitat a la Generalitat Valenciana confirmació dels saldos amb la UV a 31 de
desembre de 1996; però a la data del present informe no hem rebut cap informació.

Les inversions executades i comptabilitzades en l'exercici en aquest programa, s'eleven
a 487 milions de pessetes.

La UV ha seguit el criteri de comptabiltizar, com a drets reconeguts, les anualitats de
cada subvenció, independentment que s'hagen realitzat o no les despeses que es
financen amb les subvencions. Això implica sobrevalorar el resultat pressupostari final,
en la diferència entre els drets reconeguts i les obligacions reconegudes, que en aquest
exercici ha sigut de 13 milions de pessetes.

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

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



Universitat de València. Exercici de 1996

- 58 -

5.4.3 Expropiació de terrenys del nou campus

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

La UV ha comptabilitzat, com a drets pendents de cobrament de la Generalitat
Valenciana, els pagaments per expropiacions de terrenys del nou campus efectuats en
els exercicis de 1994, 1995 i 1996.

Durant l'exercici s'han reconegut com a drets en el capítol VII 128 milions de pessetes,
que corresponen a les disposicions en 1996 en els comptes de crèdit per aqueix
concepte, i s'han reconegut com a obligacions en el capítol IV, "Transferències
corrents", 121 milions de pessetes en concepte d'interessos per la utilització de les
pòlisses de crèdit.

Dels 128 milions de pessetes reconeguts en l'exercici de 1996, en corresponen 31
milions de pessetes a pagaments per expropiacions pròpiament dites i la resta, 97
milions de pessetes, a pagaments per expropiacions per major justipreu -segons
sentències de la Sala Contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana.

La UV ha reconegut obligacions per import de 128 milions de pessetes en el capítol VI
de despeses, "Inversions reals", en el concepte de "Terrenys i béns naturals" (vegeu
l'apartat 3.5).

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

La UV, pel que fa al sistema economicopatrimonial, ha comptabilitzat passius a 31 de
desembre de 1996, a causa d'unes sentències dictades pel Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana que fixen un preu -pels terrenys expropiats- superior a
l'acordat pel Jurat Provincial d'Expropiació i que obliguen a pagar la diferència respecte
del preu pagat inicialment, a més dels interessos de demora redituats. Igualment, s'ha
comptabilitzat a 31 de desembre de 1996 -per raó de diferents acords del Jurat
Provincial d'Expropiació- l'import en què es fixa el preu just per a diversos expedients
pendents de ser abonats als propietaris. Tots dos imports ascendeixen a 844 milions de
pessetes, que han sigut comptabilitzats en el compte de passiu, "Provisions per a riscs i
despeses" (vegeu quadre núm. 26).
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Així mateix, la UV hauria d'haver dotat una provisió per a riscs i despeses, pels passius
contingents que derivaran dels recursos presentats pels propietaris dels terrenys
expropiats en via contenciosoadministrativa pendents de resolució judicial.
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6. CONVENIS I CONTRACTES D'INVESTIGACIÓ

6.1 Normativa aplicable

L'article 11 de la llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària,
estableix que "els departaments i els instituts universitaris, i el seu professorat per mitjà
d'aquests, podran contractar amb 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 autoritzar els dits contractes i els criteris per a l'afectació dels
béns i ingressos obtinguts".

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

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

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

La Junta de Govern, en la seua reunió del dia 19 de febrer de 1987, aprovà un reglament
per a la contractació de treballs de caràcter científic, tècnic i artístic, o per a la
realització de cursos d'especialització. Aquest reglament va ser modificat per un altre
acord de la Junta de data 31 de març de1993.

A més a més, existeix un Manual de Procediment de Convenis i Contractes, destinat a
facilitar la seua gestió.

6.2 Expedients analitzats

Hem seleccionat els expedients següents:

- 5933-1738: Estudi per a conéixer el perfil i comportament dels infants en relació
a la col.lecció "Barco de Vapor", i la seua posició respecte a l'oferta actual de la
lirteratura infantil. Import del contracte: 3 milions de pessetes.

- 6100-1795: Desenvolupament d'una font amb regularització paral.lela per a
l'excitació de quatre quadrants de dipil corrector d'imant superconductor del
L.H.C. (CERN). Import del contracte: 3.400.000 pessetes.

- 6107-1860: Anàlisi de fitoplancton III en zones de producció de bivalves. Import
del contracte: 4.612.069 pessetes.



Universitat de València. Exercici de 1996

- 61 -

- 6168-1575: Aplicació de tècniques de PCR per a l'estudi de KA variabilitat de
planta forestal. Import del contracte: 2.408.476 milions de pessetes.

- A més a més, hem seleccionat un conveni gestionat per la Fundació Universitat-
Empresa de València, que té per objecte la realització del disseny d'un programa
per al seguiment, gestió i avaluació dels cursos de formació ocupacional, en
qualitat d'agent extern.

La revisió efectuada s'ha referit als aspectes següents:

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

Tots els contractes examinats han sigut subscrits pel rector; llevat del 5933-1738, que
l'ha signat el dirtector d'un institut d'investigació; d'acord amb el que es preveu en
l'article 225 dels Estatuts.

En relació a aquest darrer contracte, podem observar que no consta que s'haja recaptat
l'autorització prèvia del rector; tal com exigeix l'article seté del reglament aprovat per la
Junta de Govern.

A part d'això, els articles 225.1 dels Estatuts i sisé del reglament aprovat per la Junta de
Govern, exigeixen l'aprovació de la Junta de Govern, quan es tracte de contractes que
puguen comportar la transferència a entitats privades de la titularitat sobre invencions,
dibuixos o models, programes d'ordinador i d'altres resultats que siguen susceptibles
d'apropiació.

No consta que s'haja complit amb aqueix tràmit en els contractes 5933-1738 i 6168-
1575, malgrat concórrer-hi el supòsit descrit en el precepte citat.

Quant a la forma en què la UV ha donat compliment al que es preveu en l'article 225.5
dels Estatuts, on s'imposa l'obligació de fer públic el contracte -amb antelació a la
firma- a tota la comunitat universitària, cal fer constar que no s'ha complit aquest
requisit en el contracte que ha gestionat la Fundació Universitat-Empresa.

2.- Quant a la formalització del contracte

L'article 1 del reglament aprovat per la Junta de Govern disposa que els contractes es
formalitzaran en document administratiu i que contindran determinades especificacions.
En aquest sentit, assenyalarem les observacions següents:

a) En cap dels contractes examinats s'estableixen els criteris de determinació de la
quantitat que ha de percebre cada un dels membres de l'equip d'investigació; tal i
com exigeixen l'article 228.1.d. dels Estatuts i l'article 18 del reglament aprovat
per la Junta de Govern. Davant la dificultat que comporta predir la dedicació
dels membres de l'equip, s'ha suprimit aquest requeriment en la recent
modificació dels estatuts, aprovats en el claustre celebrat el 24 de novembre de
1997.
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b) En cap dels contractes analitzats no s'ha constatat l'existència d'algun document
que faça l'estimació del percentatge de dedicació o de les hores d'investigació
que correspon a cada professor.

c) Per regla general, tampoc no es concreta en els contractes examinats el règim de
propietat dels diversos equips adquirits a càrrec del contracte.

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

Per comprovar l'observança dels límits quantitatius assenyalats pel reial decret
1.930/1984, en la seua nova redacció segons el reial decret 1.450/1989, hem sol.licitat
informació sobre això a cinc professors que han dirigit contractes d'investigació durant
l'exercici de 1996. De la informació facilitada per la UV, es desprén que no s'han
sobrepassat els límits esmentats.

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

Dins de la normativa específica aprovada per la UV per a celebrar els contractes
d'investigació, queda desdibuixat el paper que ha de complir el responsable del control
intern.

Cal prestar atenció als extrems següents:

a) Que les despeses es consideren necessàries per a l'objectiu de la investigació.

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'ascripció de béns previst en l'article 11.h. del reglament.

f) Liquidació dels contractes i compliment del règim econòmic previst en els
articles 13 a 20 del reglament.

5.- Quant a l'execució dels convenis

Dels cinc convenis seleccionats, n'hem revisat la comptabilització de dos, amb un total
de drets reconeguts de 2 milions de pessetes. De l'anàlisi realitzada, es conclou que, per
regla general, la comptabilització ha sigut adequada; tot i que aquests ingressos han
sigut imputats al capítol VII del pressupost d'ingressos, "Tansferències de capital".

D'altra banda, hem detectat que no s'ha retingut el IRPF dels professionals; quan això hi
era aplicable, segons les normes reguladores d'aquest impost.
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Hem sol.licitat confirmació dels deutors per convenis d'investigació subscrits amb la
Universitat, dels saldos pendents a 31 de desembre de 1996, per import de 35 milions de
pessetes. Hem rebut confirmació del 100,0%, sense que hi haja dades significatives.
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7. PRESSUPOSTS TANCATS

En el quadre número 21 es reflecteixen, en milions de pessetes, els saldos de drets i
d'obligacions pendents de la UV a 31 de desembre de 1995; així com els cobraments i
pagaments i les variacions produïdes o els 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

7.636 (438) 7.198 4.138 3.060

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

Segons comptes Situació en 1996

de 1995 Ajusts Definitiu Pagat Pendent

1.596 (37) 1.559 1.500 59

Quadre 21

Els drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 1995 ascendien a 7.636 milions
de pessetes. Durant l'exercici es van anul.lar drets per import de 438 milions de
pessetes. D'aquests drets anul.lats, 313 milions de pessetes corresponen a les anualitats
dels exercicis de 1994 i 1995 de fons FEDER; la UV va reconéixer el 100% de les
anualitats, quan la Comunitat Europea només en finançava el 70%; la UV ha anul.lat
com a drets reconeguts aqueix 30% restant. Durant l'exercici de 1996 també s'han
anul.lat drets en exercicis tancats per import de 118 milions de pessetes corresponents al
Pla d'Inversions, per no haver-los autoritzats la Direcció General d'Ensenyaments
Universitaris i Investigació. La resta d'anul.lacions, per import de 7 milions de pessetes,
correspon a diversos conceptes de poca importància.

El saldo de drets pendents de cobrament està compost fonamentalment per la subvenció
procedent de la Generalitat Valenciana corresponent a l'anualitat de 1995 del Pla
d'Inversions, per import de 1.384 milions de pessetes. Això no obstant, el pendent de
cobrament per aquest concepte ascendia a 1.431 milions de pessetes; de manera que està
infravalorat en els 47 milions de pessetes que la UV no ha reconegut com a drets
d'exercicis tancats. Un altre concepte important que compon aquest saldo, correspon a
les expropiacions del nou campus dels anys 1994 i 1995, per import de 1.245 milions de
pessetes. La resta en correspon a conceptes diversos.

Les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 1995 ascendien a 1.596
milions de pesssetes. Durant l'exercici de 1996 es van anul.lar obligacions per import de
37 milions de pessetes; de manera que hi van quedar unes obligacions pendents netes
d'exercicis anteriors de 1.559 milions de pessetes. Durant l'exercici de 1996, es van
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realitzar pagaments per import de 1.500 milions de pessetes, un 96,2% de les
obligacions pendents netes procedents d'exercicis tancats.
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8. TRESORERIA

En el quadre número 22 es recull el saldo de la tresoreria de la Universitat de València a
31 de desembre de 1996, que presenta un saldo negatiu de 3.722 milions de pessetes, a
causa dels comptes de crèdit. La composició d'aquest saldo és la següent, en milions de
pessetes:

Concepte Import

Comptes corrents en entitats financeres

Comptes de crèdit bancaris

2.340

(6.062)

TOTAL (3.722)

Quadre 22

8.1 Comptes corrents en entitats financeres

El saldo per comptes corrents s'eleva a 31 de desembre de 1996 a 2.340 milions de
pessetes. Està integrat pels saldos dels comptes operatius i restringits.

Hem sol.licitat confirmació de saldos a totes les entitats bancàries amb què la UV ha
operat durant l'exercici de 1996, i n'hem obtingut resposta de la majoria.

En la revisió de les confirmacions de saldos sol.licitades a les entitats bancàries, han
aparegut un total de sis comptes corrents -amb uns saldos que s'eleven a 10 milions de
pessetes- que no estan registrats en els comptes de la UV. En maig de 1997, la UV ha
anul.lat dos d'aquests comptes corrents, per import de 8 milions de pessetes, i els ha
traspassats al seu pressupost.

Igualment hem revisat les conciliacions bancàries a 31 de desembre de 1996 en els
casos en què hi havia diferències entre els saldos comptables i els bancaris; sense que
s'hi haja observat cap incidència.

La UV efectua conciliacions mensuals dels seus saldos amb entitats financeres; totes
estan signades per la persona que les confecciona i per qui les revisa.

S'han emés les instruccions oportunes perquè els centres gestors de fons d'avançaments
de caixa fixa envien els seus comptes justificatius de despeses en una data propera al
tancament, a fi de poder comptabilitzar les dites despeses en l'exercici en què es
realitzen.

La recomanació efectuada en el nostre informe de l'exercici de 1994, sobre la necessària
segregació entre les funcions de control i de gestió de la tresoreria, també és d'aplicació
en l'exercici de 1996.
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8.2 Comptes de crèdit bancaris

El saldo de tresoreria de la UV figura minorat a causa de les disposicions dels comptes
de crèdit, que a 31 de desembre de 1996 ascendien a 6.062 milions de pessetes. Durant
l'exercici de 1996, la UV ha mantingut oberts nou comptes de crèdit amb  entitats
financeres. El detall dels comptes bancaris es mostra, en milions de pessetes, en el
quadre número 23.

Entitat Finalitat
Data

obertura
Data

venciment Límit
Saldo disposat

a 31/12/96

Banco Central Hispano Expropiació terrenys 27/07/95 27/07/99 950 948

Banesto Expropiació terrenys 26/07/95 26/07/99 455 454

Caja de Madrid Pla plurianual d'inversions 20/07/95 27/07/99 425 366

Banesto Pla plurianual d'inversions 05/03/96 05/03/00 700 692

Banco Bilbao Vizcaya Pla plurianual d'inversions 08/03/96 08/03/00 900 878

C.A.M. Pla plurianual d'inversions 06/09/96 06/09/00 1.300 1.272

Banco Bilbao Vizcaya Pla plurianual d'inversions 10/09/96 10/09/00 700 660

Banc de València Pla plurianual d'inversions 06/09/96 06/09/00 400 315

Banco Central Hispano Pla plurianual d'inversions 20/12/96 20/12/00 1.200 477

TOTAL 6.062

Quadre 23

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

En el quadre número 24 figuren les autoritzacions efectuades per la Generalitat
Valenciana, en milions de pessetes:

Autorització de Cobraments de la

disposició de Total Justificacions Generalitat

Exer. Anualitat Invers. pòlisses de crèdit autoritzat pendents de Valenciana

1995 1996 1997 conformar 1995 1996 1997

1995 3.485 1.734 665 1.069 -- 1.734 -- -- 303 --

1996 4.112 4.112 -- 3.166 946 4.112 -- -- -- --

Quadre 24
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9. OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES

En el quadre número 25 es mostra la composició dels saldos dels comptes
extrapressupostaris a 31 de desembre de 1996, en milions de pessetes:

Deutors 31/12/96

Lliuraments per compte de tercers

Lliuraments a centres per a despeses menors

Lliuraments per compte de Conselleria

Deutors per IVA repercutit

Provisió fons per a justificar

Lliurament per compte de tercers/contractació

Bestretes a funcionaris

Hisenda Pública, IVA suportat

Pagaments pendents d'aplicació

125

63

34

31

25

11

4

3

1

Total deutors 297

Creditors 31/12/96

Renda Persones Físiques

Règim General de la Seguretat Social

Certificats d'altres Universitats

Drets passius

Hisenda Pública, IVA repercutit

Centralització taxes/Comptes restringits

MUFACE

D'altres comptes restringits

Dipòsits de pensions "Lluís Vives"

Fiances rebudes a curt termini

Ingressos CEE - Compte ECU

Ingressos per compte de tercers

Assegurança escolar

Ingressos Servei Educació Física

Ingressos pendents d'aplicació

Ingressos per compte tercers - Convenis

D'altres ingressos - Viatge fi de carrera

Creditors per IVA suportat

330

81

42

40

31

27

18

14

11

10

9

7

7

6

3

2

1

1

Total creditors 640
Quadre 25
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a) Deutors

Els saldos deutors, 297 milions de pessetes, representen pagaments efectuats per la UV.
Els més importants són:

- "Lliuraments per compte de tercers", amb 125 milions de pessetes, recull
despeses de l'Hospital Clínic que són avançades per la UV. En juliol de 1997
quedaven pendents 63 milions de pessetes.

- "Lliuraments a centres per a despeses menors" recull les quantitats lliurades als
distints centres universitaris per a despeses menors, amb un saldo a 31 de
desembre de 1996 de 63 milions de pessetes. Del treball realitzat es desprén
l'existència de despeses per a justificar i acomptes la meritació dels quals
s'origina en 1996.

- "Lliuraments per compte de Conselleria", amb 34 milions de pessetes, engloba
totes les quantitats avançades per la Universitat a compte de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència, en concepte d'"estades d'investigadors invitats".

- "Deutors per IVA repercutit", amb 31 milions de pessetes, recull l'IVA repecutit
en la facturació de la UV per publicacions i contractes i per convenis
d'investigació pendents de cobrament.

- "Provisió de fons per a justificar" recull les quantitats lliurades a compte durant
l'exercici de 1996 i pendents de justificació a 31 de desembre de 1996, l'import
global de les quals ascendia a 25 milions de pessetes. De l'anàlisi sobre la
justificació de dues propostes de despeses, per un import conjunt de 3 milions de
pessetes, es desprén que les despeses justificades foren meritades en 1996 i que
la justificació realitzada no s'ajustava a les directrius marcades per la Gerència.

b) Creditors

Els saldos creditors, per 640 milions de pessetes, representen cobraments o retencions
efectuats per la UV que estan pendents de ser pagats a tercers, o de ser imputats
definitivament al pressupost d'ingressos.

La partida més important és la de "Renda Persones Físiques", amb 330 milions de
pessetes, que correspon a les retencions per l'impost sobre la renda de les persones
físiques de l'últim mes de l'exercici, que s'ingressaren en el tresor públic en gener de
1997.

Els saldos que figuren en els conceptes de "Règim General de la Seguretat Social", 81
milions de pessetes, "Drets passius", 40 milions de pessetes, i "MUFACE", 18 milions
de pessetes, estan constituïts per quotes de Seguretat Social, mutualitats i d'altres que
estan pendents d'ingressar a 31 de desembre de 1996 a la Seguretat Social i a la Hisenda
Pública.
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Les partides "Centralització taxes/comptes restringits" i "D'altres comptes restringits",
per imports de 27 i 14 milions de pessetes, respectivament, recullen els ingressos per
taxes de matrícules i secretaria i d'altres taxes pendents de liquidació per part del centre
corresponent. Tots dos imports corresponen a ingressos de l'exercici de 1996 no
comptabilitzats en pressupost en el dit exercici.
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10. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTES DE RESULTATS

En els quadres números 26 i 27 figuren el balanç de situació i el compte de resultats a
31 de desembre de 1996.

En relació amb el balanç de situació i el compte de resultats, interessa destacar:

a) La UV ha dotat una provisió per a riscs i despese de 844 milions de pessetes, on
es consideren els efectes derivats de les sentències dictades pel Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana -relatives a diferents litigis- i
dels acords del Jurat Provincial d'Expropiació, que fixaven el preu just per a
diversos expedients pendents d'abonament.

No obstant això, no s'han efectuat les dotacions corresponents relatives als litigis
en curs, pendents de resolució judicial.

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

c) No s'ha comptabilitzat cap import de provisió per a insolvències. Es recomana
que, basant-se en l'experiència acumulada sobre l'evolució dels cobraments per
preus acadèmics, es realitze a la fi de l'exercici una estimació del risc de fallides
existent en els saldos deutors per matrícules. Així mateix, existeixen determinats
saldos deutors a 31 de desembre de 1996 procedents d'exercicis anteriors, per als
quals caldria analitzar la cobrabilitat, i dotar la provisió corresponent per a
insolvències.



Universitat de València. Exercici de 1996

- 72 -

BALANÇ

EXERCICI 1996

ACTIUO PASSIU

A) IMMOBILITZAT A) FONS PROPIS

II.- Immobilitzacions immaterials 1.516 I.- Patrimoni 37.865

      Aplicacions informàtiques 107      Patrimoni 33.864

      Drets sobre béns en règim d'arrend. financ. 1.442      Patrimoni rebut en cessió 4.001

      Amortitzacions (33)

IV.- Resultats de l'exercici 3.418

III.- Immobilitzacions materials 40.285

       Terrenys i construccions 41.656 B) PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES 844

       Instal.lacions tècniques 1.196

       Utillatge i mobiliari 3.790 C) CREDITORS A LLARG TERMINI

       D'altre immobilitzat 9.753 II.- D'altres deutes a llarg termini 1.311

       Amortitzacions (16.110)        D'altres deutes 1.311

V.- Inversions financeres permanents 10 D) CREDITORS A CURT TERMINI

      Cartera de valors a llarg termini 10 II.- Deutes amb entitats de crèdit 60

       Deutes per interessos 60

C) ACTIU CIRCULANT

II.- Deutors 11.714 III.- Creditors 4.413

      Deutors pressupostaris 10.576        Creditors pressupostaris 1.630

      Deutors  no pressupostaris 1.134        Creditors no pressupostaris 2.576

      Administracions públiques 3        Administracions públiques 130

      D'altres deutors 1        D'altres creditors 44

       Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 33

III.- Inversions financeres temporals 1

       Fiances i dipòsits constituïts a curt termini 1 IV.- Ajusts per periodificació 1.906

IV.- Tresoreria 2.352     Tresoreria (pòlisses de crèdit) 6.062

       Comptes operatius 2.340

       Interessos a curt termini de bancs 12

V.- Ajusts per periodificació 1

TOTAL ACTIU 55.879 TOTAL PASSIU 55.879

Quadre 26
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COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

EXERCICI 1996

DEURE HAVER

A) DESPESES B) INGRESSOS

I.- Despeses de funcionament dels serveis I.- Ingressos de gestió ordinària 4.527

     i prestacions socials 23.153

     a) Ingressos tributaris 4.527

     a) Despeses de personal 16.687

II.- D'altres ingressos de gestió ordinària 384

     b) Prestacions socials --

     a) Reintegraments 16

     c) Dotacions amortització d'immobilitzat 1.601

     c) D'altres ingressos de gestió 141

     e) D'altres despeses de gestió 4.557

     f) D'altres interessos i ingressos assimilats 227

     f) Despeses financeres i assimilables 308

III.- Transferències i subvencions 22.805

II.- Transferències i subvencions 180

      a) Transferències corrents 15.633

     a) Transferències corrents 163

      b) Subvencions corrents 354

     c) Transferències de capital 17

      b) Subvencions de capital 6.818

III.- Pèrdues i despeses extraordinàries 1.286

IV.- Beneficis i ingressos extraordinaris 38

     a) Pèrdues procedents d'immobilitzat 4

      c) Ingressos extraordinaris 1

     c) Despeses extraordinàries 844

      d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis 37

     d) Despeses i pèrdues d'altres exercicis 438

V.- Vendes i prestacions de serveis 283

     a) Vendes 16

     b) Prestació de serveis 267

ESTALVI 3.418 ESTALVI NEGATIU --

TOTAL 28.037 TOTAL 28.037

Quadre 27
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11. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

A) Quant a la rendició de comptes i els estas comptables

1.- La UV ha retut els comptes de l'exercici de 1996 per mitjà de la Intervenció
General de la Generalitat Valenciana dins del termini establit a l'efecte.

2.- En l'exercici de 1996, la UV ha comptabilitzat les sentències resoltes
judicialment i els acords del Jurat Provincial d'Expropiació pendents d'abonar a
31 de desembre de 1996.

3. Es recomana de realitzar les dotacions de provisió per insolvències i litigis
pendents de resolució judicial; tal i com assenyalem en l'apartat 10 d'aquest
informe.

B) Quant a l'execució del pressupost

1.- Pel que fa al pressupost de despeses, el grau d'execució ha sigut del 85,8% i el
de compliment, del 94,4%.

2.- En el pressupost d'ingressos, el grau d'execució va ser del 100,0% i el de
compliment, del 73,1%.

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

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

2.- Cal destacar l'existència en 1997 d'un manual de normes d'execució
pressupostària.


