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1. PRESENTACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES

Els comptes anuals de 1997 de la Universitat Jaume I (d'ara endavant, la Universitat)
han sigut retuts -d'acord amb la normativa aplicable- per mitjà de la Intervenció General
de la Generalitat Valenciana abans del 30 de juny de 1998.
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2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

2.1 Pressupost inicial

El pressupost inicial per a 1997 va créixer un 32,5%, respecte al de l'exercici anterior,
puix que va passar de 5.793 milions de pessetes en l'exercici de 1996 a 7.674 milions de
pessetes en 1997.

En el pressupost de despeses, els majors increments tenen lloc, quantitativament, en el
capítol VI, "Inversions reals", i en el capítol I, "Despeses de personal", que registren uns
augments de 1.493 i 148 milions de pessetes, respectivament.

En el pressupost d'ingressos, és el capítol VII, "Transferències de capital", el que
experimenta un augment major, de 1.501 milions de pessetes.

Pressupost inicial Variació pressupost

(en milions de pessetes) 1996 1997 1997/1996

Taxes i d'altres ingressos 767 905 138 18,0%

Transferències corrents 3.079 3.335 256 8,3%

Ingressos patrimonials 23 20 (3) (13,0)%

Transferències de capital 1.693 3.194 1.501 88,7%

Actius financers 231 220 (11) (4,8)%

Total ingressos 5.793 7.674 1.881 32,5%

Despeses de personal 3.005 3.153 148 4,9%

Despeses de funcionament 668 737 69 10,3%

Despeses financeres 1 93 92 9.200,0%

Transferències corrents 68 147 79 116,2%

Inversions reals 2.051 3.544 1.493 72,8%

Total despeses 5.793 7.674 1.881 32,5%

Quadre 1

2.2 Modificacions pressupostàries

El pressupost definitiu de la Universitat va experimentar un creixement del 43,8%, en
relació al pressupost inicial.

En el pressupost d'ingressos, les modificacions més significatives s'han produït en dos
capítols: el VII, "Transferències de capital", i el IX, ""Passius financers".
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En el capítol VII es donen de baixa 2.673 milions de pessetes, que són conseqüència
majoritàriament del canvi en el sistema de finançament del Pla d'Inversions.

En el capítol IX es registren els ingressos procedents de l'emissió d'obligacions
efectuada a l'empara del nou pla de finançament, per import de 4.300 milers de pessetes.

En el capítol II de despeses es genera un increment dels crèdits prevists per a despeses
del capítol VI, "Inversions reals", per import de 1.971 milions de pessetes.

Capítols
Pressupost

inicial Modificacions
Pressupost

definitiu

Increment
pressupost

definitiu/inicial

Taxes i d'altres ingressos 905 23 928 2,5%

Transferències corrents 3.335 131 3.466 3,9%

Ingressos patrimonials 20 20 40 100,0%

Alienació inversions reals - 350 350 -

Transferències de capital 3.194 (2.673) 521 (83,7)%

Actius financers - 1.427 1.427 -

Passius financers 220 4.080 4.300 1.854,5%

Total ingressos 7.674 3.358 11.032 43,8%

Despeses de personal 3.153 41 3.194 1,3%

Despeses de funcionament 737 137 874 18,6%

Despeses financeres 93 255 348 274,2%

Transferències corrents 147 80 227 54,4%

Inversions reals 3.544 1.971 5.515 55,6%

Passius financers - 874 874 -

Total despeses 7.674 3.358 11.032 43,8%

Nota: Imports en milions de pessetes.

Quadre 2

Les modificacions pressupostàries netes produïdes en l'exercici de 1997 asendiren a
3.358 milions de pessetes; cosa que denota un increment del 43,8%.

Hem revisat cinc expedients de modificació pressupostària, per un import conjunt de
3.119 milions de pessetes; això representa un percentatge de revisió -sobre el total de les
modificacions registrades en el pressupost de 1997- del 92,9%. En examinar-les, s'ha
posat de manifest que han sigut aprovades per l'òrgan competent, que s'ajusten a les
modalitats previstes en les bases d'execució del pressupost de 1997 i que el seu suport
documental és adequat (llevat de l'expedient 28/97, en què la modificació realitzada per
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majors ingressos s'ha tramitat sense haver liquidat el dret prèviament, tal i com es
preceptua en la normativa que regeix l'execució del pressupost de la Universitat).

2.3 Resultat pressupostari i romanent de tresoreria

El superàvit pressupostari de l'exercici de 1997 ha sigut de 986 milions de pessetes,
diferència entre els drets i les obligacions reconeguts durant aqueix exercici. Dels ajusts
d'exercicis tancats, resulta un dèficit de l'exercici de 596 milions de pessetes.

Concepte
Import

exercici 1995
Import

exercici 1996
Import

exercici 1997

Drets reconeguts de l'exercici 4.758 6.744 9.084

Obligacions reconegudes de l'exercici 4.294 6.122 8.098

Superàvit<Dèficit>Pressupost 464 622 986

Ajusts d'exercicis tancats:

Anul.lació de drets (17) (3) (1.582)

Anul.lació d'obligacions -- -- --

Rectificació d'obligacions (1) -- --

Anul.lació d'extrapressupostaris -- -- --

Superàvit<Dèficit> de l'exercici 446 619 (596)

Superàvit acumulat al començament de l'exercici 411 857 1.476

Superàvit acumulat al final de l'exercici 857 1.476 880

Nota: Imports en milions de pessetes.

Quadre 3
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El romanent de tresoreria total ascendia a 862 milions de pessetes; dels quals hi havia
710 milions de pessetes afectats a finançar despeses determinades.

Concepte Import

(+) I.- Drets pendents de cobrament 611

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 469

(+) Deutors de pressuposts d'exercicis tancats 139

(+) Deutors extrapressupostaris 10

Per a deduir: provisió genèrica per a insolvències (7)

(-) II.- Obligacions pendents de pagament (1.811)

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 1.608

(+) Creditors de pressuposts d'exercicis tancats 4

(+) Creditors per devolució d'ingressos 1

(+) Entitats públiques creditores 189

(+) Creditors extrapressupostaris 9

(-) III.- Provisions (9)

(+) Provisió per a l'impost sobre societats 9

(+) IV.- Fons líquids 2.071

(+) Existència en caixa 1

(+) Saldos comptes corrents en institucions financeres 1.795

(+) Inversions financeres temporals 275

1.- Romanent de tresoreria afectat

2.- Romanent de tresoreria no afectat

710

152

Romanent de tresoreria total (1 + 2) 862

Nota: Imports en milions de pessetes.

Quadre 4
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3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Tal i com es mostra en el quadre número 5, el grau d'execució (que relaciona les
ogligacions reconegudes amb les previsions definitives), ha sigut del 73,4%; mentre que
el grau de compliment (que relaciona els pagaments líquids amb les obligacions
reconegudes), ha sigut del 80,1%.

Despeses
Crèdits

definitius
Obligs.

reconegs.
Pags.

líquids
Obligs.

pents. pag.
Grau

execució
Grau

compliment

Desps. de personal 3.194 3.057 3.057 0 95,7% 100,0%

Desps. funcionament 874 760 615 145 87,0% 80,9%

Desps. financeres 348 329 329 0 94,5% 100,0%

Transfs. corrents 227 163 158 5 71,8% 96,9%

Inversions reals 5.515 2.915 1.457 1.458 52,9% 50,0%

Passius financers 874 874 874 0 100,0% 100,0%

TOTAL 11.032 8.098 6.490 1.608 73,4% 80,1%

Nota: Imports en milions de pessetes.

Quadre 5
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3.1 Despeses de personal

Les obligacions reconegudes en aquest capítol ascendiren a 3.057 milions de pessetes;
això denota un grau d'execució del 95,7%. El grau de compliment ha sigut del 100%.

L'increment de les retribucions de l'exercici, respecte a les de l'exercici anterior, es xifra
en un 5,6%. Aquest augment s'explica per l'increment de la plantilla registrat durant
l'exercici.

Així mateix, hem comprovat que durant 1997 l'increment retributiu del personal al
servei de la Universitat ha sigut del 0% -tal i com establia la normativa laboral
aplicable.

Concepte 1996 1997
Increment

absolut
Increment

relatiu

Sous i salaris

Cotitzacions socials

D'altres despeses socials

2.466

444

0

2.605

451

1

139

7

1

5,6%

1,6%

-

Total obligacions reconegudes 2.910 3.057 147 5,1%

Nota: Imports en milions de pessetes.

Quadre 6

Personal
Total a

31-12-94
Total a

31-12-95
Total a

31-12-96
Total a

31-12-97
Increm.

96/95
Increm.

97/96

P.D.I.:

Funcionaris docents fixos i interins 259 264 268 280 1,5% 4,5%

Contractats docents 249 338 387 432 14,5% 11,6%

P.A.S.:

Funcion. no docents fixos i interins 123 131 171 173 30,5% 1,2%

Laboral no docent fix i no fix 75 109 92 95 (15,6)% 3,3%

TOTAL 706 842 918 980 9,0% 6,8%

Nota: Imports en milions de pessetes.

Quadre 7
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Variació de la despesa de
sous i salaris 95/96 1996 1997

Increment
absolut

Increment
relatiu

Alts càrrecs

Funcionaris

Laborals

Eventuals

Contractats docents

Retribucions per convenis i cursos

44

1.620

168

72

547

15

51

1.662

228

29

609

26

7

42

60

(43)

62

11

15,9%

2,6%

35,7%

(59,7%)

11,3%

73,3%

Total sous i salaris 2.466 2.605 139 5,6%

Nota: Imports en milions de pessetes.

Quadre 8

Hem seleccionat una mostra de deu expedients de treballadors de la Universitat, a
l'objecte de verificar si les seues retribucions estan d'acord amb les seues circumstàncies
laborals i amb la legislació vigent en matèria de retribucions per al personal de les
universitats: no hi hem detectat aspectes rellevants.

Segons les dades consignades en els models 110 del IRPF, la base de retenció
corresponent als rendiments del treball és de 2.687 milions de pessetes. La diferència
amb les obligacions reconegudes de sous i salaris, de 82 milions de pessetes, no està
conciliada. La Universitat assenyala que aqueixa diferència obeeix a la consideració
fiscal, com a rendiments del treball personal, de les remuneracions a becaris i de les
indemnitzacions per assistències meritades a causa de tribunals, concursos, etc. En
aquest sentit, es recomana que la Universitat n'efectue la conciliació corresponent.

3.2 Despeses de funcionament

Les obligacions reconegudes en aquest capítol s'elevaren a 760 milions de pessetes, un
9,4% del total de les obligacions reconegudes a 31 de desembre de 1997; això dóna un
grau d'execució del 87,0%. Els pagaments realitzats han abastat el 80,9% de les
obligacions reconegudes i han quedat 145 milions de pessetes com a pendent de
pagament.

En el quadre número 9 es resumeix, en milions de pessetes, l'execució per articles del
capítol II:
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Article Concepte
Pressupost
definitiu

Obligacions
reconegudes

Pagaments
efectuats

21

22

23

Tributs

Treballs, subministr. i servs. exteriors

Indemnització per raó de serveis

--

733

141

--

644

116

--

512

103

TOTAL 874 760 615

Quadre 9

En el quadre número 10 es mostren, a escala de conceptes, les obligacions reconegudes
en el capítol II, "Despeses de funcionament", durant els exercicis de 1994 a 1997:

Concepte 1994 1995 1996 1997

Tributs 1 1 0 0

Arrendament de béns 3 4 9 12

Reparació i conservació de béns 63 79 85 93

Subministraments 70 87 118 126

Transports i comunicacions 49 57 66 63

Treballs realitzats per altres empreses 87 108 147 147

Primes d'assegurances 5 7 7 4

Material d'oficina 54 76 105 104

Despeses diverses 87 87 91 96

Dietes, locomoció i trasllats 31 42 55 70

D'altres indemnitzacions 19 28 28 45

TOTAL 469 576 711 760

Quadre 10

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

3.3 Despeses financeres

En el capítol 3 de despeses, "Despeses financeres", es van reconéixer en l'exercici de
1997 obligacions per import de 329 milions de pessetes. L'import més significatiu
correspon a les despeses ocasionades per l'emissió d'obligacions efectuada a l'empara
del nou pla de finançament, per un import de 238 milions de pessetes.
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3.4 Transferències corrents

Les obligacions reconegudes en el capítol IV de despeses, "Transferències corrents",
s'elevaren a 163 milions de pessetes; això dóna un grau d'execució del 71,8%. El grau
de compliment de les obligacions va ser del 96,9%. En aquest exercici s'ha reconegut
com a obligació l'import dels preus acadèmics de matrícula no compensats, per import
de 50 milions de pessetes; quantitat que al seu torn ha sigut reconeguda com a ingrés en
el capítol III del pressupost d'ingressos (vegeu l'apartat 5.1).

3.5 Inversions reals

Les obligacions reconegudes han ascendit a 2.915 milions de pessetes, que donen un
grau d'execució del 52,9%; mentre que el grau de compliment ha sigut del 50,0%.

En el quadre número 11 es registra, en milions de pessetes, el detall de les obligacions
reconegudes:

Concepte Import %

Terrenys i béns naturals

Edificis i d'altres construccions

Maquinària, instal.lació i utillatge

Mobiliari i estris

Equips informàtics

Fons bibliogràfics

2

2.182

329

31

256

115

0,1%

74,9%

11,2%

1,1%

8,8%

3,9%

TOTAL 2.915 100,0%

Quadre 11

Cal referir-se a l'acord de 3 d'abril de 1995 entre la Generalitat Valenciana i la
Universitat Jaume I per a desenvolupar el pla d'invesions del 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.

L'anualitat màxima que havia de finançar la Generalitat en l'exercici de 1997 era de
2.738 milions de pessetes; posteriorment, aquest import va ser incrementat en 11
milions de pessetes. Per resolució de 24 d'octubre de 1997 de la Direcció General
d'Universitats i Investigació, l'anualitat definitiva es fixa en un import màxim de 2.158
milions de pessetes. Així mateix, la citada resolució estableix que la quantitat restant
-fins a completar els 2.749 milions de pessetes- incrementarà l'import màxim
corresponent a la de 1998.

Quant a l'anualitat de 1997, la Unviersitat ha executat i justificat a la Direcció General
d'Universitats 2.158 milions de pessetes. D'aquest import, 895 milions de pessetes han
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sigut autoritzats per la citada Direcció General abans del tancament de l'exercici; mentre
que la resta de les autoritzacions, 1.263 milions de pessetes, s'han produït en els mesos
de gener i febrer de 1998.
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

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

Tipus de contractes i Total Revisats

d'adjudicació Milions ptes. Nombre expedients Milions ptes. Nombre expedients

Obres Concurs 1.279 99,0% 5 83,3% 1.265 98,9% 4 80,0%

Proced. negociat 13 1,0% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0%

Total 1.292 100,0% 6 100,0% 1.265 97,9% 4 66,7%

Subministr. Concurs 370 84,3% 61 87,1% 79 21,4% 3 4,9%

Proced. negociat 69 15,7% 9 12,9% 40 58,0% 1 11,1%

Total 439 100,0% 70 100,0% 119 27,1% 4 5,7%

Serveis Concurs 23 71,9% 4 66,7% 9 39,1% 1 25,0%

Proced. negociat 9 28,1% 2 33,3% 0 0,0% 0 0,0%

Total 32 100,0% 6 100,0% 9 28,1% 1 16,7%

Assistència Concurs 9 100,0% 1 100,0% 9 100,0% 1 100,0%

Total 9 100,0% 1 100,0% 9 100,0% 1 100,0%

Quadre 12

Quant a l'examen de la comptabilització de les despeses derivades dels expedients
seleccionats i la revisió de la documentació de suport, hem d'assenyalar que han sigut
satisfactoris per regla general.

4.1 Contractes d'obres

Durant 1997 la Universitat va tramitar sis expedients de contractació d'obres, per un
import de 1.292 milions de pessetes: cinc en foren adjudicats per concurs, per un import
conjunt de 1.279 milions de pessetes, un 99,0% del total; i un en va ser adjudicat pel
procediment negociat, per import de 13 milions de pessetes, un 1% del total de
contractes d'obres tramitats durant 1997. D'aquests contractes, n'hem seleccionats quatre
per a revisar-los en detall, adjudicats per concurs, i que conjuntament signifiquen 1.265
milions de pessetes; cosa que representa un percentatge de revisió del 98'9% de l'import
total de contractes d'obres.

Els contractes d'obres examinats han sigut els següents:

- Expedient número 2/97: Obres de construcció de l'edifici per a l'Àrea de Ciència
i Tecnologia, mòdul de tallers, a la Ciutat Universitària de Castelló. Import de
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licitació:: 223 milions de pessetes. Import d'adjudicació: 215 milions de
pessetes.

- Expedient número 4/97: Construcció d'un edifici per a biblioteca a la Ciutat
Universitària de Castelló. Import de licitació: 700 milions de pessetes. Import
d'adjudicació: 611 milions de pessetes.

- Expedient número 5/97: Obres d'urbanització de l'entorn de l'Àrea de Ciència i
Tecnologia a la Ciutat Universitària de Castelló. Import de licitació: 449 milions
de pessetes. Import d'adjudicació: 399 milions de pessetes.

- Expedient número 6/97: Obres de construcció i equipament de la galeria de
serveis del rectorat i la biblioteca a la Ciutat Universitària de Castelló. Import de
licitació: 41 milions de pessetes. Import d'adjudicació: 40 milions de pessetes.

La revisió efectuada 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 fem tot seguit.

1) Quant a les actuacions administratives prèvies

a) En l'elaboració de projectes d'obres i la direcció d'aquestes, intervé l'Oficina
Tècnica d'Obres i Projectes de la Unviersitat, que està integrada per funcionaris
que estan en possessió de la titulació universitària necessària per a portar a efecte
aquestes comeses. Així es produeix un estalvi important en el pagament
d'honoraris professionals.

Tenint en compte que en l'elaboració dels projectes intervé la dita Oficina
Tècnica de la Universitat, a fi d'evitar que hi haja coincidència entre l'autor del
projecte i l'encarregat de la supervisió, aquesta última s'encomana als tècnics de
la Diputació Provincial (cap de la secció d'arquitectura i enginyer provincial). En
els expedients analitzats -en els tres casos en què la supervisió és preceptiva-, els
informes de supervisió existeixen i es pronuncien en sentit favorable a
l'aprovació del projecte.

b) En els quatre expedients analitzats existeixen actes de replantejament previ i de
comprovació del replantejament, i les altres actuacions administratives prèvies.

2) Quant a l'òrgan de contractació

Els expedients examinats han sigut aprovats per l'òrgan competent i amb les formalitats
exigides.

3) Quant a la publicitat i la forma de selecció del contractista

Els expedients examinats han sigut adjudicats per concurs obert.

Podem fer les observacions següents:



Universitat Jaume I. Exercici de 1997

- 180 -

a) La convocatòria s'ha publicat de manera correcta en el "Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana".

b) En els plecs s'estableixen els criteris de valoració sobre els quals s'ha de basar
l'adjudicació. D'acord amb aquests criteis, l'oferta econòmica té una incidència
en la valoració final del cinquanta per cent. Es recomana que en cada expedient
de contractació, a l'hora d'elaborar el plec, s'efectue un estudi tècnic rigorós
sobre els criteris de valoració que hi han de regir, a l'objecte que l'oferta
econòmica tinga la importància que mereix, en funció de la transcendència real
dels altres aspectes en l'obra concreta que s'haja de realitzar.

c) En els quatre expedients, l'òrgan de contractació efectua l'adjudicació d'acord
amb la proposta de la mesa de contractació, que està assessorada per l'Oficina
Tècnica d'Obres i Projectes.

d) La Universitat compleix de manera adequada el que es disposa en l'article 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. Tots estan subscrits pel
rector o el gerent (aquest últim, per delegació de signatura del primer), i s'ajusten en el
seu contingut al que es disposa en l'article 55 de la Llei de Contractes.

5) Quant a l'execució del contracte: certificacions

D'acord amb els terminis contractuals establits, les obres que constitueixen l'objecte dels
expedients 4/97 i 5/97 es troben en l'actualitat en estat d'execució.

Després de la pròrroga concedida, la pertinència de la qual està justificada en
l'expedient, les obres de l'expedient 2/97 havien d'haver conclòs el 30 d'abril de 1998.
En les dates en què es va realitzar el nostre treball de camp (5 i 6 de maig), encara no
n'havien formalitzat la recepció.

La recepció de les obres relatives a l'expedient 6/97 s'ha produït dins del termini establit.

6) Quant a les modificacions dels contractes

No consta que hom haja tramitat cap modificació contractual en els expedients
analitzats.

7) Quant a la recepció de les obres

D'acord amb el que hem observat en l'expedient 6/1997, no hi consta que a la recepció
de l'obra hagen citat el representant de la Intervenció.
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8) Quant a uns altres aspectes

Tal i com s'assenyala en l'article 58 de la Llei de Contractes, la Universitat tramet -quan
toca- els contractes a la Sindicatura de Comptes. Així mateix, la Universitat ha de portar
un registre públic de contractes, als efectes prevists en la norma esmentada.

4.2 Contractes de subministraments

Durant l'exercici de 1997 la Universitat va tramitar setanta expedients de
subministraments: seixanta-un dels contractes van ser adjudicats per concurs i nou, per
procediment negociat.

L'objecte de la fiscalització -que s'ha concretat en quatre expedients, per un import de
119 milions de pessetes- ha sigut analitzar l'adequada tamitació i comptabilització dels
expedients que detallem tot seguit:

- Expedient 7/97, per al subministrament de microordinadors basats en el
microprocessador Intel Pentium (o compatible). Import de licitació: 29 milions
de pessetes. Import d'adjudicació: 25 milions de pessetes.

- Expedient 10/97, per al subministrament, lliurament i instal.lació d'un equip
IPC/MS, espectòmetre de masses amb acoblament de plasma induït. Import de
licitació: 49 milions de pessetes. Import d'ajudicació: 49 milions de pessetes.

- Expedient 34/97, per al subministrament d'un equip de difracció de raigs X per a
monocristalls. Import de licitació: 40 milions de pessetes. Import d'adjudicació:
40 milions de pessetes.

- Expedient 45/97, per al subministrament d'equipament per a mesura de
vibracions. Import de licitació: 5 milions de pessetes. Import d'adjudicació: 5
milions de pessetes.

1) Quant a les actuacions administratives prèvies

Segons el que es disposa en l'article 242 del Reglament, aquest plec constarà de les
clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques. N'hem constatat
l'existència en els quatre expedients. També hi ha informe jurídic (art. 246 del
Reglament General de Contractació de l'Estat).

En els quatre expedients examinats, consten les actuacions administratives
corresponents:

- Ordre d'inici de l'òrgan de contractació.

- Informe del servei.

- Informe jurídic i d'existència de crèdit.

- Plec de bases.
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2) Quant a l'òrgan de contractació

Hem comprovat que el rector aprova l'expedient de contractació, adjudica el contracte i
procedeix a formalitzar-lo.

3) Quant a la forma de selecció i adjudicació

En l'expedient 34/97, la forma d'adjudicació és el procediment negociat; mentre que la
resta dels expedients, els han adjudicats per mitjà de concurs obert. S'aplica la
tramitació d'urgència en l'expedient 7/97, per raons que es justifiquen en l'expedient.

a) L'expedient 34/97 s'adjudica conformement al que s'assenyala en l'informe
tècnic i en la proposta de la mesa de contractació.

L'adjudicació s'ha publicat en el "Butlletí Oficial de l'Estat" i el "Diari Oficial de
les Comunitats Europees", tal i com s'ordena en l'article 94 de la Llei de
Contractes. També l'han notificada a les empreses que hi han presentat ofertes.

Per justificar la utilització del procediment negociat, argumenten -d'acord amb el
que es preveu en l'article 182.2 de la Llei de Contractes- que en l'anterior
concurs convocat no es van presentar ofertes acceptables. A part d'això, l'òrgan
de contractació s'acull al supòsit de dispensa de la publicitat comunitària previst
en el segon incís de l'article 182.1 de la Llei de Contractes.

b) Els expedients 7/97, 10/97 i 45/97, els adjudiquen pel procediment de concurs.

L'adjudicació ve precedida d'informe tècnic i de proposta de la mesa de
contractació. La resolució del rector és conforme als dits informes i proposta.

En el plec s'estableixen criteris de valoració per a adjudicar el concurs; però no
s'hi indica la ponderació d'aqueixos criteris. L'article 87.2 de la Llei de
Contractes exigeix que els criteris per a l'adjudicació del concurs s'hi indiquen
per ordre decreixent d'importància i per la ponderació que hom els atribuïsca.

Es compleixen els requisits legals de publicitat, pel que fa a l'anunci del concurs
i l'adjudicació.

4) Quant a la formalització dels contractes

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

En els expedients 7/97 i 10/97, els contractistes no aporten la declaració responsable,
atorgada davant d'alguna autoritat administrativa, notari públic o organisme professional
qualificat, de no trobar-se incurs en les prohibicions per a contractar establides
legalment.
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5) Quant a l'execució dels contractes

En l'expedient 7/97, la recepció es formalitza per mitjà d'una acta subscrita pel director
del servei corresponent. Falta la firma del representant de l'empresa contractista.
Existeix albarà i factura. No consta que hagen citat la Intervenció per a formalitzar la
recepció.

Malgrat haver transcorregut ja el termini del contracte, no consta que s'haja produït la
recepció dels subministraments 10/97 i 34/97.

6) Quant a uns altres aspectes que cal tenir en compte

Resulta aplicable el que s'assenyala respecte dels contractes d'obres en l'apartat
homòleg.

4.3 D'altres contractes

Durant l'exercici de 1997, els contractes de serveis i assistències tramitats per la
Universitat ascendiren a 41 milions de pessetes, disrtribuïts en un total de set
expedients. D'aquests expedients, cinc en foren adjudicats per concurs i dos, pel
procediment negociat.

S'han revisat dos expedients, que representen el 43,9% del total adjudicat per contractes
d'assistència i prestació de serveis.

Els expedients examinats són els següents:

- Expedient 1/97, d'assistència a la redacció de projectes específics i posterior
direcció de les instal.lacions de l'edifici del Rectorat del Campus del Riu Sec.
Import de licitació: 9 milions de pessetes. Import d'adjudicació: 9 milions de
pessetes.

- Expedient 5/97, del servei de manteniment i conservació de les instal.lacions de
ventilació i climatització dels edificis de la Universitat Jaume I. Import de
licitació: 9 milions de pessetes. Import d'adjudicació: 9 milions de pessetes.

La fiscalització dels expedients seleccionats ha posat de manifest que, per regla general,
els han tramitats d'acord amb la normativa vigent; encara que cal destacar les
observacions següents:

1) Quant a les actuacions administratives prèvies

Els dos expedients examinats contenen les actuacions administratives corresponents;
llevat de l'expedient 5/97, en què no consta l'informe que justifique la insuficiència, la
falta d'adequació o la conveniència de no ampliar els mitjans personals i materials.
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2) Quant a l'òrgan de contractació

El rector exerceix aquesta atribució i aprova l'expedient de contractació, adjudica el
contracte i el formalitza. La firma de la resolució aprovatòria de l'expedient de
contractació, la realitza el gerent per delegació de firma del rector.

3) Quant a la forma de selecció i adjudicació

Els dos expedients analitzats han sigut adjudicats per concurs obert.

En els dos es compleixen els requisits legals de publicitat.

En el plec s'estableixen els criteris d'adjudicació; així com la ponderació que s'hi
atribueix.

En el plec relatiu a l'expedient 5/97 s'estableix, dins dels criteris d'adjudicació, una pena
de fins a dos punts negatius per a aquelles empreses (l'oficina o delegació de les quals és
la que es proposa) que "hagen efectuat obres o serveis en universitats i edificis públics o
privats que no hagen sigut realitzats a plena satisfacció de la propietat". Es considera
que una clàusula d'aquest tipus hauria de ser més precisa perque puga aplicar-se amb
l'objectivitat necessària.

En tots dos expedients, l'òrgan de contractació realitza l'adjudicació conformement a la
proposta de la mesa de contractació, que al seu torn es regeix per un informe tècnic.

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

4) Quant a la formalització dels contractes

Els contractes, els formalitzen en document administratiu.

En l'expedient 1/97 s'observa que l'adjudicatari no aporta cap declaració responsable,
atorgada davant d'alguna autoritat administrativa, notari públic o organisme professional
qualificat, que acredite la inexistència de causes de prohibició per a contractar.

5) Quant a l'execució dels contractes

En l'expedient 5/97 es realitzen els pagaments per mensualitats, a mesura que el director
de l'Oficina Tècnica va expedint les certificacions dels serveis prestats; l'empresa
adjudicatària expedeix la factura corresponent. En l'expedient 1/96 hi ha una factura,
conformada pel director de l'Oficina Tècnica, que correspon a l'import de la primera
anualitat prevista en el contracte.
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6) Quant a les modificacions i pròrrogues dels contractes

En l'expedient 1/97 s'observa un retard en el lliurament del projecte, ja que el dit
lliurament no s'ha produït fins a desembre de 1997, i estava previst per a juliol d'aqueix
any.

7) Quant a uns altres aspectes que cal tenir en compte

Resulta aplicable el que hem assenyalat en l'apartat homòleg, en relació al contracte
d'obres.
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5. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

El grau d'execució del pressupost d'ingressos, sense considerar-hi el romanent de
tresoreria, va ser del 94,6%; mentre que el de compliment es xifra en un 94,8%; tal i
com es reflecteix en el quadre número 13 (en milions de pessetes):

Ingressos
Pressupost
definitiu

Drets
reconeguts

Ingressos
líquids

Drets
pents. cobr.

Grau
execució

Grau
complim.

Taxes i d'altres ingressos 928 935 788 147 100,8% 84,3%

Transferències corrents 3.466 3.478 3.197 281 100,3% 91,9%

Ingressos patrimonials 40 28 16 12 70,0% 57,1%

Inversions reals 350 0 0 0 0,0% 0,0%

Transferències de capital 521 343 314 29 65,8% 91,5%

Passius financers 4.300 4.300 4.300 0 100,0% 100,0%

Exercici corrent 9.605 9.084 8.615 469 94,6% 94,8%

Romanent de tresoreria 1.427

TOTAL 11.032

Quadre 13
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5.1 Taxes i d'altres ingressos

Els drets reconeguts del capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", s'elevaren a 935 milions
de pessetes; la qual cosa dóna un grau d'execució del 100,8%. el grau de compliment ha
sigut del 84,3%.

El detall dels drets reconeguts i la seua evolució interanual, en milions de pessetes, es
mostra en el quadre número 14.

Art. Drets reconeguts 1994 1995 1996 1997
Variació

97/96

30 Venda de béns -- -- 3 4 33,3%

31 Prestació de serveis 69 64 94 73 (22,3)%

34 Tributs parafiscals. Preus acadèmics 312 510 565 672 18,9%

34 Tributs parafiscals. Compensació per beques 104 112 167 180 77,8%

39 D'altres ingressos propis 17 4 3 6 100,0%

TOTAL 502 690 832 935 12,4%

Quadre 14

a) Prestació de serveis

En aquest article 31 s'imputen els ingressos procedents de convenis i contractes
d'investigació, que analitzem amb més detall en l'apartat 6 d'aquest informe. El total de
drets reconeguts en aquest article va ser de 73 milions de pessetes.

b) Preus acadèmics

En l'exercici de 1997, l'import dels drets reconeguts per aquest concepte va ser de 672
milions de pessetes. Aquest import inclou 50 milions de pessetes en concepte de drets
de matrícula no cobrats als alumnes que, d'acord amb la normativa vigent, gaudeixen de
certes exempcions i bonificacions en el pagament dels dits preus. Com a contrapartida
d'aquest ingrés en el pressupost de despeses, capítol de transferències corrents, s'ha
comptabilitzat un import idèntic, perquè la Universitat entén que aquesta exempció
suposa una subvenció pròpia de la Universitat als seus estudiants.

En el pressupost, la Universitat aplica el criteri establit en el nou Pla General de
Comptabilitat Pública (aprovat per ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 6 de
maig de 1994), de comptabilitzar com a drets reconeguts de l'exercici els preus públics
per l'import net cobrat en tal exercici; sense incloure-hi, per tant, l'import amb
venciment en l'exercici següent, perquè la Universitat ha concedit el fraccionament en
dos terminis en el pagament de les matrícules.
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Així mateix, s'hi inclou com a dret reconegut de l'exercici de 1997 l'import del segon
termini de les matrícules del curs 1996/1997, que es cobra en l'exercici de 1997, i que es
xifra en 113 milions de pessetes. L'import del segon termini de matrícules del curs
1997/1998 figura en el balanç de situació, dins de l'epígraf de "Deutors
extrapressupostaris", i puja a 136 milions de pessetes.

En el subsistema economicopatrimonial, l'import dels ingressos per preus acadèmics
(que figura en el compte de resultats, dins de "Prestació de serveis"), s'eleva a 829
milions de pessetes. Aquest import inclou 180 milions de pessetes en concepte de
compensació per beques i 50 milions de pessetes per l'import de les matrícules no
cobrades; aspecte aquest que ja hem comentat abans. Per tant, l'import relatiu a
ingressos acadèmics per preus de matrícula, una vegada descomptats els imports
anteriors, és de 599 milions de pessetes.

En el quadre número 15 es mostra l'evolució del nombre d'alumnes matriculats en la
Universitat.

Alumnes Variació

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%

Curs 97/98 11.297 +11,3%

Quadre 15

c) Compensació per beques

Igual com en l'exercici anterior, la Universitat ha comptabilitzat com a drets reconeguts
de l'exercici de 1997 -en concepte de compensació per beques de l'Estat- un import de
180 milions de pessetes, que es correspon amb l'import sol.licitat al Ministeri
d'Educació i Ciència perquè compense els preus públics per serveis acadèmics no
satisfets pels alumnes becaris en el curs 1996/1997.

Aquesta forma de comptabilitzar els dits drets no es considera correcta, perquè es tracta
d'un recurs que és liquidat per un ens distint de la Universitat; per tant, com que la seua
concessió està supeditada a l'existència de crèdit suficient en el pressupost de l'entitat
concedidora, en aplicació del principi de prudència valorativa caldria comptabilitzar els
drets quan es recapten o quan es rep la notificació de la seua concessió.

Els drets reconeguts per compensació de beques estan sobrevalorats en 132 milions de
pessetes, ja que a 31 de desembre de 1997 l'import cobrat per beques s'elevava a 48
milions de pessetes i els cobraments de la resta es reben en l'exercici de 1998.
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5.2 Transferències corrents

Els drets reconeguts en aquest capítol van ser de 3.478 milions de pessetes; cosa que
denota un grau d'execució del 100,3%. El grau de compliment ha sigut del 91,9%.

El detall dels drets reconeguts en el capítol IV, "Transferències corrents" es mostra en el
quadre número 16 (en milions de pessetes).

1995 1996 1997
Variac.
97/96

D'ens territorials 2.621 92,4% 3.041 95,1% 3.257 93,6% 7,1%

De l'Administració central 67 2,4% 28 0,9% 70 2,0% 150,0%

D'altres 147 5,2% 127 4,0% 151 4,4% 18,9%

TOTALS 2.835 100,0% 3.196 100,0% 3.478 100,0% 8,8%

Quadre 16

L'article 44, "D'ens territorials", registra les diferents subvencions corrents concedides
per institucions de la comunitat autònoma. Aquest concepte d'ingressos constitueix el
93,6% del total d'ingressos liquidats en el capítol. La quantia més significativa en
correspon a les subvencions concedides per la GeneralitatValenciana, que van ser de
3.227 milions de pessetes. D'aquesta quantitat, la part més rellevant en correspon a la
subvenció global; aquesta es va fixar inicialment per a l'exercici de 1997 en la llei
4/1996, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l'exercici
de 1997, en 2.606 milions de pessetes. D'acord amb el "Programa plurianual per al
finançament del sistema públic universitari valencià", aprovat pel Govern Valencià el
24 de maig de 1994, la subvenció definitiva es fixa en 3.065 milions de pessetes.

En el quadre número 17 es recull un resum comparatiu del calendari real de cobraments
de la subvenció global de la Generalitat Valenciana dels exercicis de 1995, 1996 i 1997,
agrupats per trimestres i expressats en milions de pessetes.
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1995 1996 1997

Subvenció global Import
% s/total
subvenció Import

% s/total
subvenció Import

% s/total
subvenció

Exercici corrent:

- 1r. trimestre

- 2n. trimestre

- 3r. trimestre

- 4t. trimestre

384

379

591

762

15,1%

14,9%

23,3%

30,0%

553

869

533

651

19,2%

30,2%

18,5%

22,6%

651

796

767

738

21,2%

26,0%

25,0%

24,1%

Total exercici corrent 2.116 83,3% 2.606 90,6% 2.952 96,3%

Exercici següent:

- 1r. trimestre 424 16,7% 271 9,4% 113 3,7%

Total exercici següent 424 16,7% 271 9,4% 113 3,7%

TOTAL 2.540 100,0% 2.877 100,0% 3.065 100,0%

Quadre 17

D'altra banda, cal advertir que, per tal de fer efectiu el cobrament de determinades
subvencions, la Universitat va subscriure el dia 19 de desembre de 1997 un contracte de
cessió de drets amb l'entitat financera Bancaixa, per import de 573 milions de pessetes,
per virtut del qual la Universitat cedia els citats drets pressupostaris a favor de Bancaixa
i aquesta abonava a la Universitat la quantia deguda.

Quant a això, cal tenir en compte -perquè es tracta d'un ingrés públic- allò que es
disposa en l'article 12 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat
Valenciana, el qual assenyala que no es podran alienar, gravar ni arrendar els drets
econòmics de la Hisenda de la Generalitat Valneciana; llevat dels supòsits establits en
les lleis. Així mateix, s'ha de destacar que el dit fet jurídic no va tenir cap reflex
comptable. En aquest sentit, la Universitat -segons que s'assenyala en la memòria dels
comptes anuals- estima que, ja que l'entitat financera "subroga íntegrament la posició
creditora del cedidor i ja que, a més, no s'hi considera venciment, ni possibilitat de falta
de pagament, ni cap cost financer per a l'operació, la Universitat ha optat per
considerar realitzat el crèdit que tenia enfront de la Generalitat Valenciana, a l'hora
que ha considerat no ser deutora -per diners presos a compte- de l'entitat financera a
qui es van cedir els drets".

5.3 Ingressos patrimonials

Els drets reconeguts en aquest capítol han sigut de 28 milions de pessetes; cosa que
denota un grau d'execució del 70,0%; el grau de compliment en va ser del 57,1%.
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5.4 Transferències de capital

Els drets reconeguts en aquest capítol van ser de 343 milions de pessetes; això dóna un
grau d'execució del 65,8%; mentre que el de compliment en va ser del 91,5%.

Respecte a l'exercici anterior, s'hi ha produït un descens significatiu; tal i com podem
veure en el quadre número 18, expressat en milions de pessetes:

Concepte 1996 1997
Variació

97/96

De l'Administració de l'Estat

De la Generalitat Valenciana

De la Comunitat Europea

D'empreses privades

23

1.132

808

39

13

7

308

15

(43,5)%

(99,4)%

(61,9)%

(61,5)%

TOTAL 2.002 343 (82,9)%

Quadre 18

El descens registrat en els drets reconeguts derivats de les subvencions de capital
procedents de la Generalitat Valenciana, s'origina per l'aplicació en aquest exercici dels
nous acords subscrits amb la Generalitat Valenciana per a finançar el pla d'inversions
1995-2001; per virtut d'aqueixos acords, el finançament del dit pla es realitzarà, per a
l'exercici de 1997, mitjançant l'emissió d'obligacions (vegeu l'apartat 5.5). Aquest fet
implica que la Universitat deixa de reconéixer com a dret l'import de les inversions
efectuades en l'exercici.

5.5 Passius financers

Els drets reconeguts en 1997 en el capítol IX de l'estat d'ingressos, "Passius financers",
s'eleven a 4.300 milions de pessetes. Aquests ingressos procedeixen de l'emissió
d'obligacions a llarg termini efectuada per la Universitat, que foren íntegrament
subscrits el dia 30 d'octubre de 1997.

L'emissió efectuada deriva dels acords assolits amb la Generalitat Valenciana, relatius al
finançament del pla d'inversions 1995-2001, i que es concreten en l'acord subscrit el dia
18 de juliol de 1997 entre les dues institucions, el qual considera tant el finançament per
mitjà d'una emissió d'obligacions, com una línia de préstecs amb el Banc Europeu
d'Inversions. Per virtut d'aqueix acord, la Universitat va emetre obligacions a llarg
termini (vint anys) i la Generalitat s'obligava de manera incondicional a transferir a la
Universitat les quantitats necessàries perquè aquesta fes front a totes les obligacions de
pagament assumides per la Universitat, derivades del finançament tant del principal,
com dels interessos.
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L'emissió de la Universitat està instrumentada en 4.300 títols d'obligacions simples al
portador, per un nominal d'1 milió de pessetes cada un dels títols, amb venciment a vint
anys (octubre del 2017), a un tipus d'interés fix anual del 6,50%; llevat del primer any,
per al qual s'estableix en el 7,35%.

L'emissió es va formalitzar mitjançant escriptura pública atorgada el dia 22 d'octubre de
1997. Les despeses associades a l'emissió (disseny, assegurament i estructuració)
ascendiren a 238 milions de pessetes, considerats en la seua totalitat com a despesa de
l'exercici de 1997. D'altra banda, els interessos redituats i no vençuts de l'operació han
sigut estimats per la Universitat en 54,5 milions de pessetes, i comptabiltizats com a
extrapressupsotaris en "Creditors per periodificació". Això no obstant, d'acord amb la
revisió efectuada per la Sindicatura, s'ha comprovat que aqueix import està sobrevalorat
en 8 milions de pessetes.

La destinació del finançament obtingut amb l'emissió de les obligacions, instrumentada
per mitjà de la preceptiva modificació pressupostària, aprovada pel Consell de
Participació Social de la Universitat en la seua reunió de data 22 de desembre de 1997,
és la següent:

- Finançament de les despeses derivades de l'emissió 238

- Finançament de la disminució del romanent de tresoreria produïda a causa de l'anul.lació
dels drets pendents de cobrament (a curt termini) a la G.V., per subvencions de capital
meritades i vençudes, fins al 31 de desembre de 1996, per raó de les inversions executades
del pla 1995-2001 1.582

- Finançament de l'anualitat 1997 del pla 1995-2001 2.158

- Romanent específic de tresoreria per a finançar l'anualitat de 1998 322

Total destinació de l'emissió d'obligacions 4.300

Per acabar, assenyalarem que no hi ha constatació de l'autorització de la Generalitat
Valenciana per a obrir un compte operatiu distint del que figura en l'acord; tal i com
s'indica en l'acord mateix.
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6. CONVENIS I CONTRACTES D'INVESTIGACIÓ

6.1 Normativa aplicable

Els contractes d'investigació estan regulats en els articles 134 i següents dels Estatuts de
la Universitat, aprovats per decret 5/1997, de 28 de gener. També hi ha una normativa
de gestió administrativa dels contractes subscrits a l'empara de l'article 11 de la llei
11/1983, de Reforma Universitària, aprovada per l'equip de govern en la seua reunió del
dia 16 de setembre de 1996.

6.2 Conclusions sobre els expedients analitzats

Els expedients que hem seleccionat per a la revisió, sobre un total de 26, són els
següents:

- Expedient 7I023: Investigació i desenvolupament d'aplicacions informàtiques de
base científica en els camps de la medicina de l'esport, nutrició i psicologia.

- Expedient 7I024: realització d'estudis sobre implantació de sistemes de qualitat i
tractament d'efluents.

- Expedient 7I031: Investigació i desenvolupament de nous procediments per a la
realització de proves d'estanquitat postreparació en instal.lacions i
emmagatzemament de productes petrolífers líquids.

- Expedient 7I082: Conveni d'investigació i assistència tècnica sobre residus de
plaguicides en aigües naturals.

- Expedient 7I118: Reenginyeria i integració mitjançant la informació de la
cadena logística del grup Gres de Nules-Keraben.

La revisió d'aquests convenis ha posat de manifest el següent:

1) Quant a l'òrgan competent i al procediment

Tots els contractes examinats han sigut subscrits pel rector; llevat del 7I023, que està
signat pel professor responsable de la investigació, conformement al que es preveu en
l'article primer de la Normativa de Gestió Administrativa, aprovada el 16 de setembre
de 1996, i a l'acord adoptat per la Junta Consultiva Provisional de Govern de 30 de juny
de 1993.

En l'expedient 7I023 no consta l'autorització prèvia i expressa del director del
departament al qual està adscrit el professor que subscriu el contracte d'investigació.
Aquesta autorització ve exigida en l'article tercer de la Normativa de Gestió
Administrativa.
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2) Quant a la formalització del contracte

El contingut dels contractes s'ha d'ajustar al que es disposa en l'article 138.3 dels
Estatuts i en l'article cinqué de la Normativa de Gestió Administrativa.

Els contractes 7I023 i 7I024 manquen de memòria. En el contracte 7I024 no es concreta
el personal universitari que ha de participar en el contracte.

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

Per comprovar l'observança dels límits quantitatius assenyalats en el reial decret
1.930/1984, en la nova redacció del reial decret 1.450/1989, hem sol.licitat informació
relativa a cinc professors que han dirigit contractes d'investigació durant l'exercici de
1997. De la informació facilitada per la Universitat, es desprén que no s'hi han
sobrepassat els límits expressats.

4) Quant a al control intern dels ingressos i les despeses

Hem revisat la comptabilitat dels cinc convenis seleccionats, amb un total de drets
reconeguts de 15 milions de pessetes. A partir de l'anàlisi realitzada, es conclou que, per
regla general, la comptabilització ha sigut adequada.

D'altra banda, cal assenyalar que en la normativa específica aprovada per la Universitat
per a efectuar contractes d'investigació, queda desdibuixat el paper que ha de complir el
responsable de la intervenció.

Cal prestar atenció, tant en els supòsits de gestió directa, com en els de gestió delegada,
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 de propietat industrial i intelectual.

f) Règim d'adscripció dels béns adquirits a càrrec de cada contracte d'investigació.

g) Liquidació dels contractes; compensacions que ha de percebre la Universitat per
la utilització dels seus serveis i infraestrucutura, i compliment del règim
econòmic previst en l'article 138.4 dels Estatuts i en els articles 8, 10, 11, 12, 13,
14, 17 i 18 de la Normativa de Gestió Administrativa.
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7. PRESSUPOSTS TANCATS

En el quadre número 20 es recullen els saldos de drets i obligacions pendents de la
Universitat a 31 de desembre de 1996; així com els cobraments, pagaments i variacions
produïdes o els ajusts efectuats durant 1997, i els saldos pendents a 31 de desembre de
1997.

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Segons comptes Situació en 1997

de 1996 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent

2.352 (1.582) 770 631 139

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

Segons comptes Situació en 1997

De 1996 Ajusts Definitiu Pagat Pendent

1.120 - 1.120 1.116 4

Quadre 20

En l'estat de drets pendents de cobrament d'exercicis tancats, destaca l'anul.lació dels
drets relatius a les subvencions de capital pendents de cobrament procedents de la
Generalitat Valenciana pel finançament del nou pla d'inversions, que són anul.lats per
l'aplicació del nou sistema de finançament ( i que comentem en l'apartat 5.5 d'aquest
informe).

L'import més significatiu pendent de cobrament a 31 de desembre de 1997 són els
ingressos derivats d'un conveni subscrit amb la Fundació Bancaixa, per import de 105
milions de pessetes.

Les obligacions pendents de pagament ascendiren a 4 milions de pessetes; tal i com
figura en el quadre número 20.
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8. TRESORERIA

La Universitat usa tres tipus de comptes bancaris:

a) Comptes de gestió, en els quals s'efectuen els ingresos i pagaments ordinaris.

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

c) Comptes utilitzats pels departaments i facultats per a pagar despeses menors,
sobre la base del pressupost assignat.

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

La tresoreria a 31 de desembre de 1997 s'eleva a 1.796 milions de pessetes i està
constituïda fonamentalment pels saldos en comptes corrents oberts en entitats financeres
a nom de la Universitat. La remuneració dels comptes corrents, segons la informació
facilitada, oscil.la entre un 1,0% i el MIBOR menys els 0,06%.

Hem sol.licitat confirmació de saldos a 31 de desembre de 1997 a totes les entitats
financeres amb què opera la Universitat, i revisat les conciliacions en els casos en què hi
ha diferències entre els saldos comptables i els bancaris. En la revisió de les partides de
conciliació no hem detectat aspectes dignes d'esment.
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9 OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES

En el quadre número 21 es mostra, en milions de pessetes, la composició dels saldos
dels comptes extrapressupostaris a 31 de desembre de 1997.

Deutors 31/12/97

Deutors no pressupostaris

Deutors per periodificació d'ingressos

Deutors per acomptes concedits

Inversions financeres temporals

Acomptes de caixa fixa

Deutors per IVA repercutit

38

807

5

275

--

2

TOTAL 1.127

Creditors 31/12/97

Obligacions emeses

Ingressos per a distribuir en diversos exercicis

Creditors per periodificació de despeses

Hisenda pública, creditora per IRPF

Organismes de la Seguretat Social

Hisenda pública, creditora per IVA

Ingressos avançats

Provisió per insolvències

Provisió per a impost sobre societats

Mutualitats creditores

Creditors extrapressupostaris

Creditors per IVA suportat

Partides pendents d'aplicació

D'altres creditors extrapressupostaris

4.300

323

77

128

47

5

257

7

9

13

2

--

3

--

TOTAL 5.171

Quadre 21

a) Deutors

El compte de "Deutors per periodificació d'ingressos" recull, d'una banda, l'import dels
ingressos per les matrícules el pagament de les quals ha sigut ajornat a l'exercici
següent, per a ser imputat com a ingrés pressupostari en l'exercici de 1998, per import
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de 136 milions de pessetes. També s'hi recull l'import del crèdit que s'ha de cobrar a la
Generalitat Valenciana, per 600 milions de pessetes, derivat del conveni subscrit el 15
d'octubre de 1997 amb la dita institució; aquest import es genera en concepte de
contraprestació per l'abandonament de l'ús de les instal.lacions del campus Herrero per
part de la Universitat.

El compte "Inversions financeres temporals" registra inversions en obligacions de
l'Estat, per import de 275 milions de pessetes.

b) Creditors

El compte més significatiu és el d'"Obligacions emeses", el saldo del qual a 31 de
desembre de 1997 era de 4.300 milions de pessetes, i registra l'endeutament derivat de
les obligacions emeses a l'empara del nou pla de finançament de les inversions
recollides en el Pla d'Inversions 1995-2001. Aquesta operació, la comentem en l'apartat
5.5 d'aquest informe.

També és significatiu el compte d'"Ingressos per a distribuir en diversos exercicis", per
import de 323 milions de pessetes, que recull la suma dels ingressos diferits que
provenen del finançament del Pla d'Inversions i que estan pendents de ser imputats als
resultats de l'exercici.

El compte "Ingressos anticipats", per import de 257 milions de pessetes, registra la
periodificació de les taxes acadèmiques del curs 1997-1998 els ingressos de les quals
són imputables a l'exercici de 1998, conformement als principis comptables de
meritació i correlació d'ingressos i despeses.

El compte "Hisenda pública, creditora per IRPF", que al tancament de l'exercici
presenta un saldo de 128 milions de pessetes, recull les retencions per l'impost sobre la
renda de les persones físiques de l'últim trimestre de l'exercici, que han sigut
ingressades en el Tresor públic en gener de 1998.

El compte "Organismes de la Seguretat Social, creditors", amb un saldo a 31 de
desembre de 1997 de 47 milions de pessetes, recull les aportacions i retencions
practicades per la Universitat en concepte de quotes a la Seguretat Social del mes de
desembre, el pagament de les quals es va efectuar en gener de 1998.

El compte "Creditors per periodificació de despeses", amb un saldo de 77 milions de
pessetes, mostra com a import més significatiu la periodificació de les pagues
extraordinàries (per 15 milions de pessetes) i els interessos redituats i no vençuts de les
obligacions emeses per la Universitat (per import de 55 milions de pessetes).

El compte "Mutualitats creditores" presenta el detall següent a 31 de desembre de 1997,
en milions de pessetes:
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Saldo a 31/12/97

MUFACE 3

Drets passius 10

TOTAL 13

Quadre 22

L'import del compte "MUFACE" recull les quotes dels mesos de novembre i desembre
que es paguen en gener de 1998.

El compte "Drets passius" correspon a les retencions del quart trimestre de 1997, que
són abonades en gener de 1998.
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10. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTES DE RESULTATS

L'actiu i el passiu del balanç s'elevaren a 18.472 milions de pessetes i el resultat de
l'exercici va ser positiu, amb uns beneficis que es van xifrar en 8.138 milions de
pessetes; xifra que suposa un augment significatiu respecte dels beneficis de 1996, que
van ser de 591 milions de pessetes. Aquest fet s'origina pel canvi de criteri quant a la
comptabilització de les subvencions de capital rebudes, les quals han sigut registrades
en la seua totalitat com a ingressos econòmics de l'exercici. També s'ha imputat a
resultats extraordinaris de l'exercici el saldo que presentava a 31 de desembre de 1996 el
compte de subvencions de capital rebudes, per import de 6.205 milions de pessetes, que
corresponien al valor acumulat de les rebudes per la Universitat des de la seua creació
en 1991 fins a la data esmentada.

D'altra banda, durant l'exercici de 1997 s'ha dut a terme la regularització de les
corresponents dotacions a l'amortització dels elements que componen l'immobilitzat no
financer de la Universitat, una vegada que aquesta ja disposa del correpsonent inventari
dels seus béns. L'efecte, en el compte de resultats, del registre de les amortitzacions
d'exercicis anteriors s'eleva a 1.527 milions de pessetes, que figuren com a pèrdua dins
de la partida de "Despeses i pèrdues d'altres exercicis". La seua contrapartida ha sigut el
compte d'"Amortitzacions acumulades" de l'immobilitzat corresponent.

Pel que fa al registre de les operacions derivades del pla de finançament de les
inversions recollides en el Pla d'Inversions 1995-2001, la Universitat ha optat -de forma
simultània al reconeixement del passiu derivat de l'emissió d'obligacions, per import de
4.300 milions de pessetes- per reconéixer en el seu immobilitzat financer (mitjançant un
càrrec del compte "Crèdit per compromís en el finançament del reemborsament
d'obligacions") un crèdit per idèntic import, amb abonament al compte "Ingressos
diferits derivats de compromisos de finançament", creat a aqueix efecte en el grup 1 del
seu pla comptable. A la data de tancament de l'exercici i per l'import de les inversions
del Pla 1995-2001 efectivament executades, han efectuat un traspàs des de l'esmentat
compte (grup 1), a un altre corresponent al grup 7, "Subvencions de capital rebudes", a
l'efecte de la seua consideració com a ingrés econòmic.

Igual com en l'exercici passat, la Universitat ha inclòs també, entre els comptes retuts,
un estat que no és de presentació obligatòria, però que contribueix de manera molt
important a la comprensió dels estats pressupostaris i dels estats obtinguts de la
comptabilitat economicopatrimonial, com és l'estat de conciliació del resultat
pressupostari amb el resultat economicopatrimonial, i que reproduïm en el quadre
número 26 en milions de pessetes.

En aquest estat es mostren els grups de partides de conciliació, per tal com en la
comptabilitat economicopatrimonial s'apliquen criteris distints dels que regeixen la
comptabilitat pressupostària.

Quant a l'immobilitzat, podem destacar que el compte de "Terrenys i béns naturals"
inclou, a 31 de desembre de 1997, el valor de la cessió realitzada per l'Ajuntament de
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Castelló de la major part del terreny sobre què s'ubica la ciutat universiària. La valoració
efectuada -d'acord amb criteris d'entitats alienes a la Universitat- és de 1.146 milions de
pessetes. Com que la Universitat no considera previsible la seua reversió a la institució
concedidora, han optat per comptabilitzar la dita quantitat en l'immobilitzat, amb
abonament al compte "Transferències de capital d'ens territorials", i considerar-la en la
seua totalitat com a ingrés de l'exercici de 1997 -per virtut dels principis i criteris del
nou PGCP.

El saldo que presenta a 31 de desembre de 1997 el compte "Edificis i d'altres
construccions" inclou el valor dels immobles cedits per distintes institucions, sobre els
quals la Universitat no deté el ple domini jurídic; malgrat usar-los per a la realització de
les seues activitats. El valor dels béns esmentats, per import de 2.812 milions de
pessetes, figura com a contrapartida en el compte "Patrimoni rebut en cessió", i els han
amortitzats conformement al mateix criteri que la resta dels béns materials de la
Universitat detinguts en règim de domini ple. El detall n'és el següent:

Import
(milions ptes.)

Edifici Penyeta Roja

Edifici del campus de Borriol

Edifici de l'àrea juridicoeconómica del campus de Riu-Sec

217

754

1.841

TOTAL 2.812

Quadre 23
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 1997
(en milions de pessetes)

ACTIU PASSIU

IMMOBILITZAT 14.947 FONS PROPIS 11.695

IMMOBILITZAT IMMATERIAL 91 PATRIMONI 3.557

IMMOBILITZAT MATERIAL 12.692 Patrimoni 746

INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS 4.300 Patrimoni rebut en cessió 2.811

RESULTATS DE L'EXERCICI 8.138

Menys: amortització acumulada (2.136)

ACTIU CIRCULANT 3.525 INGRES. PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERS. 323

Ingres. diferits derivats de compromisos financers 323

DEUTORS 1.454

Deutors pressupostaris 608 CREDITORS A LLARG TERMINI 4.300

Deutors extrapressupostaris 853 Emissions d'obligacions i d'altres valors 4.300

Menys: Provisió genèrica per a insolvències (7)

CREDITORS A CURT TERMINI 2.145

INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS 275 CREDITORS 1.888

Creditors pressupostaris 1.613

Creditors extrapressupostaris 96

TRESORERIA 1.796 Entitats públiques 179

AJUSTS PER PERIODIFICACIÓ 257

Ingressos anticipats 257

PROVISIÓ RISCS I DESPESES A CURT TERMINI 9

TOTAL ACTIU 18.472 TOTAL PASSIU 18.472

Quadre 24
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COMPTE DE RESULTATS ECONOMICOPATRIMONMIALS DE L'EXRCICI DE 1997
(en milions de pessetes)

DEURE HAVER

A) DESPESES 8.063 B) INGRESSOS 16.201

1. DESPESES DE FUNCIONAMENT 4.800 1. INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 1.001

Despeses de personal 3.060 Taxes, preus públics i prestacions de serveis 950

Prestacions socials 1 Reintegraments de despeses d'exercicis tancats 1

Dotació per a amortitzacions de l'immobilitzat 591 D'altres ingressos de gestió 12

Variació de provisions 0 Ingressos financers 38

D'altres despeses de gestió 765

Despeses financeres 383

2. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 154 2. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 8.994

Transfs. corrents a instits. i famílies sense fins de lucre 154 Transferències corrents 3.541

Transferències de capital 5.453

3. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 3.109 3. BENEFICIS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 6.206

Despeses extraordinàries 0 Ingressos extraordinaris 1

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 3.109 Ingressos i beneficis d'altres exercicis 6.205

RESULTAT POSITIU 8.138

TOTAL 16.201 TOTAL 16.201

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

RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

RESULTAT PRESSUPOSTARI

8.138

(596)

DIFERÈNCIA 8.734

CONCILIACIÓ

A) FACTORS POSITIUS

DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS

Inversions netes del pressupost

Cancel.lació pòlisses de crèdit

Manaments de pagament pendents de despeses corrents

Despeses vençudes en 1997, sense meritació en l'exercici

INGRESSOS ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTARIS

Subvencions de capital meritades fins a 1996, traspassades al resultat

Subvencions de capital traspassades d'ingressos diferits derivats del pla de finançament

Subvencions de capital rebudes en espècie (cesió terrenys Ajuntament de Castelló)

Ingressos meritats en 1997, sense venciment en l'exercici

Provisió per a insolvències aplicada en l'exercici

Benefici en cancel.lació de deutes a llarg termini

Diferència negativa entre la periodificació dels preus acadèmics de 1996 i 1997

B) FACTORS NEGATIUS

INGRESSOS PRESSUPOSTARIS NO ECONOMICOPATRIMONIALS

Emissió d'obligacions

Ingressos vençuts en 1997, sense meritació en l'exercici

Reintegrament de manaments de pagament per a justificar d'exercicis tancats

Baixa d'immobilitzat per deducció de quotes d'IVA suportat deduïble

DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES

Despeses d'exercicis anteriors (dotació amortització d'immobilitzat 1991-1996)

Dotacions per a amortització de l'immobilitzat

Despeses meritades en 1997, sense venciment en l'exercici

Manaments de pagament de despeses corrents

Sanejament de despeses activades

15.364

3.831

2.914

874

23

20

11.533

6.205

3.977

1.146

207

8

1

(11)

6.630

4.415

4.300

115

-

-

2.215

1.527

591

84

13

-

DIFERÈNCIA    A - B (8.734)

Quadre 26
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11. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

a) Quant a la rendició dels comptes i als estats comptables

1.- La Universitat ha retut els comptes de l'exercici de 1997 pert mitjà de la
Intervenció de la Generalitat Valenciana dins del termini legal establit a aqueix
efecte.

2.- Igual com en l'exercici anterior, insistim que els drets relatius a la compensació
per beques, cal reconéixer-los quan hom els obté, o quan es rep la notificació de
la seua concessió; tal com hem assenyalat en l'apartat 5.1 d'aquest informe.

b) Quant a l'execució del pressupost

1.- En el pressupost de despeses, el grau d'execució de l'exercici de 1997 ha sigut
del 73,4%. El grau de compliment ha sigut del 80,1%; però hi destaca el del
capítol VI, "Inversions reals", amb un 50,0%, que és un percentatge baix.

2.- Sense prendre en consideració el romanent de tresoreria, pel que fa al pressupost
d'ingressos el grau d'execució va ser del 94,6% i el de compliment, del 94,8%.

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

1.- Cal posar de manifest que els expedients de contractació s'han fet -per regla
general- conformement al principi de legalitat; sense perjudici de les
observacions contingudes en l'apartat 4 d'aquest informe.

2.- Cal destacar, positivament, que s'ha confeccionat un inventari de l'immobilitzat.


