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1. PRESENTACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES

Els comptes anuals de 1997 de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (d'ara endavant,
la Universitat) han sigut retuts -conformement a la normativa aplicable- a través 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, que va ser aprovat pel Consell Econòmic de la
Universitat en data 23 de setembre de 1997, pujava a 2.406 milions de pessetes.

En el pressupost d'ingressos, els capítols més significatius són el IV, "Transferències
corrents", i el VII, "Transferències de capital", amb 1.084 i 1.172 milions de pessetes
respectivament. Aquestes subvencions representen conjuntament el 93,8% dels
ingressos pressupostats.

En el pressupost de despeses, el capítol més significatiu és el VI, "Inversions reals", que
puja a 1.172 milions de pessetes, el 48,7% de les despeses pressupostades.

Pressupost inicial

(milions de pessetes) 1997 % Participació

Taxes i d'altres ingressos 150 6,2%

Transferències corrents 1.084 45,1%

Ingressos patrimonials - -

Transferències de capital 1.172 48,7%

Total ingressos 2.406 100,0%

Despeses de personal 729 30,3%

Despeses de funcionament 505 21,0%

Inversions reals 1.172 48,7%

Total despeses 2.406 100,0%

Quadre 1

2.2 Modificacions pressupostàries

El pressupost definitiu de la Universitat experimentà un creixement de 490 milions de
pessetes; això significa un increment del 20,5%, respecte del pressupost inicial.

En el pressupost d'ingressos, les modificacions més significatives s'han produït en el
capítol VII, "Transferències de capital", a conseqüència de la incorporació al pressupost
de subvencions de capital que s'havien de rebre de la Generalitat Valenciana, i dels
traspassos de crèdits efectuats per les Universitats d'Alacant i Politècnica de València
(en compliment del decret 138/1997 del Govern Valencià, sobre readscripció de centres
entre aquestes universitats i la Universitat Miguel Hernández).
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En el capítol VI del pressupost de despeses, s'han generat crèdits per a inversions reals
per un import idèntic al de les modificacions en elcapítol VII d'ingressos.

(En milions de pessetes)

Capítols
Pressupost

inicial Modifics.
Pressupost

definitiu
Increment

pressup. definit.

Taxes i d'altres ingressos 150 3 153 2,0%

Transferències corrents 1.084 - 1.084 -

Ingressos patrimonials - - - -

Transferències de capital 1.172 490 1.662 41,8%

Total ingressos 2.406 493 2.899 20,5%

Despeses de personal 729 - 729 -

Despeses de funcionament 505 3 508 0,6%

Inversions reals 1.172 490 1.662 41,8%

Total despeses 2.406 493 2.899 20,5%

Quadre 2

Hem revisat cinc expedients de modificació pressupostària, per un import conjunt de
449 milions de pessetes; això representa un percentatge de revisió, sobre el total de les
modificacions registrades en el pressupost de 1997, del 91,1%. En l'examen de les dites
modificacions, s'ha posat de manifest que han sigut aprovades per l'òrgan competent i
que tenen un suport documental adequat. Aixó no obstant, hem comprovat que tres de
les cinc modificacions analitzades han sigut aprovades pel Consell Econòmic després
d'haver acabat l'exercici de 1997. Així mateix, cal destacar que una modificació
analitzada, la 1/97, s'ha tramitat sobre la base d'una previsió de cobrament de les
subvencions que finalment no foren percebudes en l'exercici de 1997.

2.3 Resultat pressupostari i romanent de tresoreria

El superàvit pressupostari de l'exercici de 1997 ha sigut de 329 milions de pessetes
(diferència entre els drets i les obligacions reconeguts durant l'exercici).

Concepte Milions de pessetes

Drets reconeguts de l'exercici 2.284

Obligacions reconegudes de l'exercici 1.955

Superàvit<Dèficit>Pressupost 329

Quadre 3
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Així mateix, el romanent de tresoreria total va ser de 329 milions de pessetes, dels quals
n'hi ha 231 milions de pessetes afectats al finançament de determinades despeses.

Concepte Milions de pessetes

(+) I.- Drets pendents de cobrament 691

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 691

(+) Deutors no pressupostaris 8

(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva (8)

(-) II.- Obligacions pendents de pagament (968)

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 860

(+) Creditors no pressupostaris 1.308

(-)  Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (1.200)

(+) III.- Fons líquids 606

1.- Romanent de tresoreria afectat

2.- Romanent de tresoreria no afectat

231

98

Romanent de tresoreria total (1 + 2) 329

Quadre 4

2.4 Sistema comptable

Durant l'exercici de 1997, la Universitat usà dues aplicacions informàtiques diferents i
no interconnectades, per a desenvolupar els seus processos administrativocomptables:

- L'aplicació "Sorolla": que està instal.lada en els diferents centres de despesa
(departaments, instituts, vicerectorats...). S'empra per a elaborar documents
comptables de fases de despesa, alta i control de béns inventariables i consulta i
seguiment dels diferents saldos del pressupost de despeses. Aquesta aplicació ha
generat nombrosos problemes de funcionament durant l'exercici.

- L'aplicació "SIC-II" (subministrada per la Intervenció General de
l'Administració de l'Estat), que és integral i està centralitzada en l'Àrea
Econòmica i que s'empra per a l'execució, seguiment i liquidació del pressupost
de la Universitat, així com dels conceptes no pressupostaris.

Durant l'exercici es van posar de manifest nombroses limitacions en el traspàs
d'informació des de "Sorolla" a "SIC-II", a més de les ja comentades respecte del mateix
funcionament de "Sorolla". La Universitat hagué de realitzar assentaments-resum en
"SIC-II" de tots aquells documents pagats durant l'exercici de 1997, i capturar
manualment en el dit sistema tots aquells documents comptables, emesos des dels
diferents centres de despesa, que es trobaven pendents a 31 de desembre de 1997.
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En aquest sentit, és recomanable que la Universitat realitze els estudis i les avaluacions
necessaris per a esmenar les deficiències esmentades en les aplicacions comptables, i -si
és menester- substituir aqueixos suports informàtics per uns altres que hom jutge més
escaients per a desenvolupar la gestió comptable.
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3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Tal i com es mostra en el quadre 5, el grau d'execució (que relaciona les obligacions
reconegudes amb les previsions definitives) ha sigut del 67,4%; mentre que el grau de
compliment (que relaciona els pagaments líquids amb les obligacions reconegudes) és
del 56,0%.

Despeses
Crèdits

definitius
Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids

Obligacions
pents. pag.

Grau
execució

Grau
compliment

Despeses de personal 729 705 705 0 96,7% 100,0%

Despeses de funcionament 508 267 170 97 52,6% 63,7%

Inversions reals 1.662 983 220 763 59,1% 22,4%

TOTAL 2.899 1.955 1.095 860 67,4% 56,0%

Quadre 5

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Despeses de personal Desp. funcionament Inversions reals

M
ili

o
n

s 
d

e 
p

es
se

te
s

Crèdits definitius Obligacions reconegudes Pagaments líquids

Quadre 6

3.1 Despeses de personal

Les obligacions reconegudes en aquest capítol foren de 705 milions de pessetes; cosa
que dóna un grau d'execució del 96,7%. El grau de compliment ha sigut del 100%. El
quadre 7 recull el detall per articles de les obligacions reconegudes, en milions de
pessetes.
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Concepte Import % Total

Sous i salaris

Cotitzacions socials

599

106

85,0%

15,0%

Total obligacions reconegudes 705 100%

Quadre 7

Personal
Total

31-12-97

P.D.I.:

Funcionaris docents fixos i interins 182

Contractats docents 261

P.A.S.:

Funcionaris no docents fixos i interins 36

Laborals no docents fixos i no fixos 137

TOTAL 616

Quadre 8

Hem seleccionat una mostra de cinc expedients de treballadors de la Universitat, a
l'objecte de verificar si les seues retribucions estan d'acord amb la legislació vigent, i no
hi hem detectat aspectes rellevants.

Això no obstant, la revisió en detall s'ha vist condicionada per les limitacions que
indiquem a continuació:

- La Universitat no disposa de resums mensuals de nòmines que faciliten l'ajust de
les dades comptables amb la informació generada pel departament de personal.

- La comprovació de les xifres comptables, ha calgut fer-la mitjançant l'agregació
i la suma de les nòmines individualitzades del personal. En aquest procés, s'han
obtingut diferències poc significatives, que la Universitat atribueix a nòmines
meritades en un període distint al del seu pagament i que ja han sigut
identificades per la Universitat.

D'altra banda, cal assenyalar que la plantilla pressupostària va ser aprovada amb
caràcter provisional pel Consell Econòmic de la Universitat en gener de 1998.
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3.2 Despeses de funcionament

Les obligacions reconegudes en aquest capítol van ser de 267 milions de pessetes; cosa
que dóna un grau d'execució del 52,6%. Els pagaments realitzats han sigut del 63,7% de
les obligacions reconegudes.

En el quadre número 9 es resumeix, en milions de pessetes, l'execució per articles del
capítol II.

Art. Concepte
Pressupost

definitiu
Obligacions
reconegudes

Pagaments
efectuats

21

22

23

24

Tributs

Treballs, subministraments i serveis exteriors

Indemnització per raó de serveis

Despeses de funcionament Campus

-

400

29

79

--

198

13

56

--

130

13

27

TOTAL 508 267 170

Quadre 9

En el quadre número 10 es mostren, per conceptes, les obligacions reconegudes en el
capítol II, "Despeses de funcionament", durant l'exercici de 1997.

Concepte 1997

Arrendament de béns 25

Reparació i conservació de béns 7

Subministraments 18

Transports i comunicacions 6

Treballs realitzats per altres empreses 91

Primes d'assegurances 1

Material d'oficina 15

Despeses diverses 34

Dietes, locomoció i trasllats 9

D'altres indemnitzacions 5

Despeses de funcionament campus 56

TOTAL 267

Quadre 10
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Els expedients seleccionats per a la revisió en detall, i les incidències detectades en la
fiscalització dels contractes, figuren en l'apartat 4 d'aquest informe.

3.3 Inversions reals

Les obligacions reconegudes han ascendit a 983 milions de pessetes; cosa que dóna un
grau d'execució del 59,1%; mentre que el grau de compliment és del 22,4%.

En el quadre número 11 es recull, en milions de pessetes, el detall de les obligacions
reconegudes.

Concepte Import %

Edificis i d'altres construccions

Maquinària, instal.lació i utillatge

Mobiliari i estris

Equips informàtics

Conservació, reposició i reparació

Estudis i projectes

260

315

103

210

38

57

26,4%

32,0%

10,5%

21,4%

3,9%

5,8%

TOTAL 983 100,0%

Quadre 11

D'aquests 983 milions de pessetes d'obligacions reconegudes, n'hi havia pendents de
pagament al tancament de l'exercici 763 milions de pessetes; xifra que es considera
elevada i que es relaciona amb el també elevat import dels drets pendents de cobrament
per subvencions de capital concedides per la Generalitat Valenciana; tal i com es
comenta en l'apartat 5.3 d'aquest informe.
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

Sobre la base de 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 realitzada.

Tipus de contractes i d'adjudicació Total Revisats

Milions ptes. Nombre exps. Milions ptes. Nombre exps.

Subministraments Proced. negociat 323 100,0% 7 100,0% 39 12,0% 1 14,3%

Total 323 100,0% 7 100,0% 39 12,0% 1 14,3%

Serveis i Concurs 36 11,0% 3 10,0% 0 0,0% 0 0,0%

assistències Proced. negociat 188 57,3% 14 46,7% 36 19,2% 3 21,4%

Subrogats d'altres

universitats 104 31,7% 13 43,3% 64 61,5% 1 7,7%

Total 328 100,0% 30 100,0% 100 30,5% 4 13,3%

Quadre 12

El treball de fiscalització ha resultat afectat pels fets que indiquem a continuació:

- No hem pogut obtenir els extractes dels comptes dels proveïdors/creditors
seleccionats per a la revisió en detall. Aquest fet es genera per la insuficiència i
falta d'adequació dels suports informàtics utilitzats per la Universitat per a
registrar comptablement les seues operacions.

Això no obstant, amb mètodes alternatius hem pogut obtenir -de manera molt
laboriosa- la informació que els objectius de la fiscalització requereixen.

- No hem rebut resposta a la confirmació de saldos sol.licitada a tres proveïdors de
la Universitat.

La revisió de la documentació econòmica dels expedients seleccionats ha sigut
satisfactòria per regla general; llevat que algunes factures no estan degudament
conformades, ni existeix constatació del fet que s'hagen efectuat les comprovacions
necessàries -tal i com estableix la normativa interna de la Universitat.

4.1 Contractes de subministraments

S'ha examinat el contracte de subministraments 9/97, relatiu a l'adquisició de material
informàtic, que tenia un pressupost de licitació de 40.000.000 de pessetes, distribuïts en
dos lots, de 28.000.000 i 12.000.000 de pessetes, que foren adjudicats respectivament
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per 27.000.000 i 11.999.997 de pessetes. Aquest contracte representa el 12,1% de
l'import adjudicat.

La fiscalització de l'expedient seleccionat ha posat de manifest que, en general, ha sigut
tramitat conformement a la normativa aplicable; sense perjudici de les observacions
realitzades.

1) Quant a les actuacions administratives prèvies

Consten les respectives actuacions administratives prèvies.

2) Quant a l'òrgan de contractació

Resulta ser el rector-president, conformement al ja esmentat article 17.n. de la
normativa singular reguladora de l'activitat de la Universitat.

3) Quant a la forma de selecció i adjudicació

- S'ha utilitzat també el procediment negociat d'urgència, invocant raons
d'imperiosa urgència -considerades en l'article 183.d. de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques- i l'autorització atorgada per la ja esmentada
disposició transitòria primera de la llei 2/1996.

- Els criteris d'adjudicació, els adopta, en l'única sessió seua, la mesa de
contractació establida en el plec de condicions, tenint en compte el preu ofertat i
set criteris més, tots els quals puntuen de l'un al deu.

- La mesa de contractació emet la proposta d'adjudicació, a la vista de les tretze
ofertes presentades al primer lot i de les nou presentades al lot segon -de les
quinze que en total s'havien recaptat per a tots dos lots-, i una vegada tinguts en
compte els informes del vocal responsable d'Informàtica sobre el lot primer i del
vicerector d'Infraestructures sobre el lot segon.

- Les adjudicacions, les realitza l'òrgan de contractació el 9 de juny de 1997,
d'acord amb la proposta de la mesa. No es selecciona l'oferta més barata, atenent
als restants criteris considerats.

4) Quant a la formalització dels contractes

Presentada pels adjudicataris la documentació exigida i dipositada la fiança definitiva,
es formalitzen els contractes per mitjà d'un document administratiu, que signen un
representant de l'adjudicatari i el rector-president. Forma part dels contractes el plec de
clàusules administratives i el de prescripcions tècniques.

5) Quant a l'execució dels contractes

No hi hem observat incidències significatives.
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4.2 Contractes de serveis i assistència

Si incloem els contractes en què s'ha subrogat la Universitat, en total s'han tramitat
trenta expedients de serveis i d'altres, per import de 328 milions de pessetes; d'aquests,
n'hem revisats quatre, per un import de 100 milions de pessetes.

Els contractes de servei i assitència que hem examinat són els següents (en milions de
pessetes):

Núm. expedient Objecte del contracte Import adjudicat

5/97 Redacció projecte i execució edifici administr. 36

18/97 Suport tècnic contractació administrativa -

36/97 Suport tècnic funció de personal -

85/97 Neteja San Juan 64

100

La fiscalització dels expedients seleccionats ha posat de manifest que han sigut tramitats
d'acord amb la normativa aplicable; sense perjudici de les observacions que fem tot
seguit.

1) Quant a les actuacions administratives prèvies

D'ara endavant, farem referència als expedients 5/97, 18/97 i 36/97; perquè els altres
dos expedients referits -el 85/97 i 9/97- tracten sobre dues subrogacions en contractes
anteriors, als extrems dels quals ja hem al.ludit. Cal insistir de tota manera en el fet que
aquest últim es va mantenir tàcitament en vigor des del 2 d'octubre de 1997, en què va
véncer el contracte subrogat, fins que el 1998 hi hagué una nova adjudicació.

Els expedients examinats contenen les actuacions administratives prèvies.

2) Quant a l'òrgan de contractació

Actua en tots els casos com a òrgan de contractació el rector-president de la Universitat,
en l'exercici de la funció n) de l'apartat 1 de l'article 17 de la normativa singular
reguladora de l'activitat de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, aprovada per decret
del Consell 137/1997, de primer d'abril.

3) Quant a la forma de selecció i adjudicació

- En tots els supòsits han utilitzat el procediment negociat per mitjà del tràmit
d'urgència. Els plecs de condicions dels expedients 18/97 i 36/97 no contenen
criteris de valoració de les ofertes; a pesar que en l'últim citat s'assenyala que hi
haurà un informe tècnic, que serà estudiat per la mesa de contractació. També
s'introdueix aqueixa previsió en el plec de l'expedient 5/97; encara que ací sí que
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s'estableixen com a criteris de valoració -qualificables cada un fins a deu punts-
l'oferta econòmica, el currículum dels licitadors al contracte de redacció del
projecte bàsic i a l'execució de l'edifici administratiu, i la memòria que s'ha de
presentar.

- No s'observen incidències dignes d'especial menció en l'expedient 5/97; però sí
en el 18/97 i en el 36/97. El seu objecte és la contractació d'una assistència
tècnica de caràcter complementari a les pròpies tasques administratives. En
l'expedient 18/97 s'havia establit un pressupost màxim de 7.000.000 de pessetes;
mentre que en l'expedient 36/97 s'havia fixat un preu per hora de dedicació de
les consultes de 14.600 pessetes més IVA, i s'estimava també el cost total en
7.000.000 de pessetes. La mesa de contractació, deprés d'haver recaptat i
obtingut una única oferta, proposa en tots dos casos com a adjudicatari a
Estrategia Local, la mateixa empresa que ja havia proposat el gerent abans
d'iniciar l'expedient de contractació. En l'expedient 18/97, la mesa proposa una
adjudicació de 7.000.000 de pessetes, fixant uns honoraris de 14.600 pessetes
per hora, més IVA, més l'abonament dels desplaçaments; igual com en
l'expedient 36/97, si bé és cert que en aquest cas s'assenyala que la quantitat de
7.000.000 de pessetes constitueix un import màxim i no s'hi al.ludeix als
desplaçaments.

- Les adjudicacions d'aquests dos contractes, les efectua l'òrgan de contractació
sense ajustar-se amb exactitud a les propostes de la mesa. Així, si en l'expedient
18/97 hi havia un pressupost màxim de 7.000.000 de pessetes i la mesa hi feia
una proposta per la mateixa quantitat -tot fixant els honoraris en 14.600 pessetes
per hora, mes IVA, més l'abonament dels desplaçaments-, l'adjudicació es resol
el 26 d'agost de 1997 sobre la base de les citades 14.600 pessetes, més l'IVA,
més els desplaçaments, però sense establir un import màxim d'adjudicació.
Quant a l'expedient 36/97, que també tenia un pressupost de 7.000.000 de
pessetes, la mesa havia proposat fer l'adjudicació per aqueixa quantitat com a
màxim, fixant els honoraris també en 14.600 pessetes per hora, més IVA; però la
resolució de 26 d'agost de 1997 decideix l'adjudicació sobre la base de les
citades 14.600 pessetes més IVA, afegint els desplaçaments i sense establir-hi un
màxim. Les discrepàncies entre les propostes i les adjudicacions no apareixen
degudament motivades en aquestes últimes, tal i com preceptua l'article 82.3 de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

- En els dos expedients es troben sengles informes jurídics posteriors, tots dos de
data 2 de setembre de 1997, en els quals s'adverteix sobre la necessitat que en el
contracte figure una quantitat màxima. És de destacar que en l'informe relatiu a
l'expedient 36/97 es diu que el contracte ja ha sigut signat; quan l'exemplar que
figura en l'expedient porta data del 18 de setembre següent.

4) Quant a la formalització dels contractes

Els contractes es formalitzen en els tres casos per mitjà d'un document administratiu i
apareixen signats per l'adjudicatari individual, o per un apoderat, d'Estrategia Local i pel
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rector-president. En els contractes es fa al.lusió als plecs administratius i de condicions
tècniques. Cal assenyalar que en el contracte de l'expedient 18/97 no es fa referència a
l'import màxim de 7.000.000 de pessetes, que tampoc no apareix en la resolució
d'adjudicació; malgrat que la suma dels documents ADO corresponents a 1997 -que
figuren en l'expedient- és de 5.561.967 pessetes.

5) Quant a l'execució dels contractes

Llevat de l'expedient 5/97, en els altres dos no consta la documentació relativa a
l'execució del contracte (amb l'excepció del que assenyalarem en l'apartat següent), ni
cap informe en què s'acredite la realització total o parcial del servei. En l'expedient
36/97 no apareixen documents comptables de l'exercici de 1997; encara que hem pogut
saber que s'imputaren despeses relatives a serveis anteriors a l'adjudicació.

6) Quant a les modificacions i pròrrogues dels contractes

- Existeix un informe jurídic de 26 de juliol de 1997 que es mostra conforme amb
la modificació del termini d'execució en el cas de l'expedient 5/97, per haver
sobrevingut causes de demora en l'execució no imputables al contractista; el
termini es modifica mitjançant un contracte de 19 d'agost de 1997.

- També hi ha en els expedients 18/97 i 36/97 sengles informes jurídics, datats el
30 de desembre de 1997, que es mostren conformes amb la pròrroga dels
contractes per un termini d'un any, fins al 31 de desembre de 1998, ja que així ho
preveia la clàusula 2 i ho consentia l'article 199 de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, entenent que persistien les condicions que menaren
a la firma del contracte.

7) En relació a uns altres aspectes que cal tenir en compte

D'acord amb el que es disposa en l'article 118 de la llei citada, ha d'existir un registre
públic de contractes, als efectes prevists en la dita norma. La Universitat, en
al.legacions, assenyala que existeix una aplicació informàtica on es registren
correlativament tots els contractes. En aquest sentit, recomanem que el dit registre tinga
tots els requisits exigits per la LCAP.
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5. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Tal i com es reflecteix en el quadre número 13 (en milions de pessetes), el grau
d'execució del pressupost d'ingressos va ser del 78,8%; mentre que el de compliment es
xifra en un 69,7%.

Ingressos
Pressupost
definitiu

Drets
reconeguts

Ingressos
líquids

Drets
pents. cobr.

Grau
execució

Grau
compliment

Taxes i d'altres ingressos 153 135 135 0 88,2% 100,0%

Transferències corrents 1.084 910 910 0 83,9% 100,0%

Ingressos patrimonials - 2 2 0 - 100,0%

Transferències de capital 1.662 1.237 546 691 74,4% 44,1%

TOTAL 2.899 2.284 1.593 691 78,8% 69,7%

Quadre 13
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5.1 Taxes i d'altres ingressos

Els drets reconeguts del capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", foren de 135 milions de
pessetes; cosa que dóna un grau d'execució del 88,2%. El grau de compliment ha sigut
del 100,0%.

En el quadre número 14 es mostra el detall dels drets reconeguts, en milions de pessetes:
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Art. Drets reconeguts Import

30 Preus públics 123

39 D'altres ingressos 12

TOTAL 135

Quadre 14

a) Preus públics

L'article 30, "Preus públics", amb un total de drets reconeguts de 123 milions de
pessetes, representa el 91,1% dels drets reconeguts del capítol. Aquest article està
integrat fonamentalment pels ingressos procedents dels preus acadèmics de matrícula
cobrats als alumnes de la Universitat, que al final de l'exercici ascendien a 103 milions
de pessetes. El reconeixement dels ingressos per preus acadèmics en l'exercici de 1997
s'ha efectuat atenent al principi de caixa. En el subsistema economico-patrimonial, la
comptabilització s'ha fet de manera idèntica, sense atendre al principi de la meritació
d'aquests ingressos en funció del període d'activitat acadèmica que financen. La
Universitat tampoc no ha reconegut en comptes extrapressupostaris l'import del
pagament ajornat als seus alumnes.

D'altra banda, podem esmentar que, d'acord amb les dades proporcionades per la
mateixa Universitat, aquesta comptava amb 3.996 alumnes matriculats durant el curs
acadèmic 1997/1998.

5.2 Transferències corrents

La previsió definitiva del capítol IV d'ingressos, "Transferències corrents", va ser de
1.084 milions de pessetes i els drets reconeguts, de 910 milions de pessetes; cosa que
dóna un grau d'execució del 83,9%. El grau de compliment ha sigut del 100,0%.

Els drets reconeguts en aquest capítol, que han sigut registrats en l'article 44, "D'ens
territorials", corresponen íntegrament a les subvencions per a despeses corrents
concedides per la Generalitat Valenciana. La Universitat no disposa dels corresponents
acords de concessió d'aquestes subvencions; però n'hi ha constatació dels cobraments
gràcies a les comunicacions bancàries.

En el quadre número 15 es mostra el detall dels cobraments de la subvenció de la
Generalitat Valenciana, agrupats per trimestres i expressats en milions de pessetes.
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1997

Subvenció corrent Import
% s/total
subvenció

1r. trimestre

2n. trimestre

3r. trimestre

4t. trimestre

-

150

150

610

-

16%

16%

68%

TOTAL 910 100,0%

Quadre 15

Per tal de fer efectiu el cobrament de la subvenció corresponent al mes de desembre de
1997, l'import del qual ascendia a 350 milions de pessetes, la Universitat va subscriure
el dia 16 de desembre de 1997 -a instàncies de la Generalitat Valenciana- un contracte
de cessió de drets amb l'entitat financera Caixa d'Estalvis del Mediterrani, per import de
464 milions de pessetes (ja que incloïen uns altres imports deguts per la Generalitat
Valenciana), per virtut del qual la Universitat cedia, a favor de la CAM, els drets
pressupostaris que tenia davant de la Generalitat Valenciana, i l'entitat financera
abonava a la Universitat la quantia deguda per la Generalitat Valenciana, que es xifrava
en els 464 milions de pessetes ja indicats.

Quant a això, cal tenir en compte -perquè es tracta d'un ingrés públic- el que es disposa
en l'article 12 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana,
on s'assenyala que no es podran alienar, ni gravar, ni arrendar els drets econòmics de la
Hisenda de la Generalitat Valenciana; llevat dels supòsits establits en les lleis. També
s'ha de destacar que aquest fet jurídic no ha sigut comptabilitzat.

5.3 Transferències de capital

Els drets reconeguts en aquest capítol ascendiren a 1.237 milions de pessetes; cosa que
dóna un grau d'execució del 74,4%. El grau de compliment s'ha xifrat en un 44,1%.

En el quadre número 16 es mostren els drets reconeguts d'aquest capítol, detallats per
articles i expressats en milions de pessetes.
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Concepte 1997

De l'Administració de l'Estat

D'OO.AA. administratius

D'ens territorials

D'altres ens públics

D'empreses privades

De l'exterior

16

5

927

243

45

1

TOTAL 1.237

Quadre 16

L'import més significatiu dels drets reconeguts registrats en aquest capítol correspon a
l'article 74, "D'ens territorials", que recull com a import més important el de les
subvencions de capital concedides per la Generalitat Valenciana per a finançar les
inversions que ha d'executar la Universitat, i que ascendien al tancament de l'exercici de
922 milions de pessetes.

D'aquest import, la Universitat n'ha justificat davant la Generalitat Valenciana 791
milions de pessetes. Els cobraments realitzats a 31 de desembre de 1997 ascendien a
270 milions de pessetes; queden, per tant, drets pendents de cobrament per import de
652 milions de pessetes.

Per acord del Govern Valencià de data 27 de maig de 1997, la Generalitat Valenciana es
va comprometre a aportar 500 milions de pessetes, amb la finalitat de finançar les
inversions fetes per a posar en funcionament la Universitat. D'aquest import, la
Universitat en va cobrar a 31 de desembre de 1997 270 milions de pessetes (ja
esmentats abans), i en gener de 1998, els restants 230 milions de pessetes.

Quant a l'import restant, fins a assolir els 922 milions de pessetes comptabilitzats, la
Universitat estima que els drets han sigut reconeguts a l'empara de meres previsions; i
això fa que el resultat pressupostari estiga sobrevalorat en 422 milions de pessetes. De
tota manera, la Universitat assenyala que aquest desfasament de finançament es
corregeix en l'anualitat de 1998.

Amb data 21 de juliol de 1997, la Universitat va subscriure un conveni de col.laboració
amb la Generalitat Valenciana per a desenvolupar les inversions en el període 1997-
2001. Aquest conveni estableix que el finançament comprendrà la concertació amb el
Banc Europeu d'Inversions d'una línia de préstecs; així com la celebració de distints
contractes complementaris necessaris per a la bona fi de l'operació.



Universitat Miguel Hernàndez d'Elx. Exercici de 1997

- 227 -

Així mateix, la Generalitat Valenciana s'obliga a transferir incondicionalment a la
Universitat les quantitats necessàries perquè aquesta faça front a totes les obligacions de
pagament que té assumides per raó del finançament.

El 2 de març de 1998 es va aprovar el primer pla d'inversions de la Universitat Miguel
Hernàndez d'Elx, per un import de 13.050 milions de pessetes per al període 1998-2001.

D'acord amb aqueix pla, la Universitat s'obliga a destinar i disposar els fons obtinguts
per virtut del finançament, conformement al que es preveu en l'acord de col.laboració
signat per ambdues institucions amb data 21 de juliol de 1997, l'objecte del qual és
regular el règim de disposició dels fons procedents del finançament.

En aquest acord s'estableix la destinació dels fons obtinguts per la Universitat, sense que
puguen ser destinats a uns altres fins distints; llevat que ho autoritze la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència i la d'Economia, Hisenda i Administració Pública.

Posteriorment, per resolució de 2 de juliol de 1998 de la Direcció General
d'Ensenyaments Universitaris i Investigació, s'autoritza la programació d'inversions per
a l'anualitat de 1998, per import de 9.843 milions de pessetes. Segons que han
manifestat responsables de la Universitat, en aquest import estan implícites les
inversions efectuades en l'exercici de 1997, que estaven pendents de cobrament al seu
tancament.

L'article 75, "D'altres ens públics", que al tancament de l'exercici tenia uns drets
reconeguts de 243 milions de pessetes, recull l'import dels convenis transferits per les
Universitats d'Alacant i Politècnica de València d'acord amb el que s'estableix en el
decret 138/97, de primer d'abril, del Govern Valencià, de readscripció de centres i
ensenyaments de titularitat pública existents a la província d'Alacant a la Universitat
Miguel Hernández. El detall d'aquest compte, expressat en milions de pessetes, es
mostra en el quadre següent.

Descripció Import

Universitat d'Alacant 220

Universitat Politècnica València 23

TOTAL 243

Quadre 17

Els imports traspassats de la Universitat Politècnica de València estan recollits en
l'"Acta circumstanciada de lliurament i recepció d'expedients d'alumnes i professors,
liquidació de saldos i lliurament de material de projectes d'investigació i liquidació
comptable, de data 31 d'octubre de 1997". Dels 23 milions de drets reconeguts, n'hi
havia pendents de cobrament al tancament de l'exercici 3 milions de pessetes. El
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cobrament efectiu es va realitzar en juny de 1998; encara que per un import inferior, 2
milions de pessetes.

L'import comptabilitzat procedent de la Universitat d'Alacant, deriva de la comunicació
realitzada per la Gerència d'aquesta Universitat amb data 24 de novembre de 1997, en la
qual presenta la liquidació final de transferències en concepte de convenis
d'investigació, per 219 milions de pessetes (inclou a més un import de 347 milions de
pessetes en concepte de romanents del capítol II); el cobrament del dit import es va fer
efectiu durant l'exercici de 1997. Això no obstant, no s'ha signat la corresponent acta de
lliurament i recepció de béns i drets, prevista en el decret 138/1997, que disposava com
a termini màxim per a finalitzar el procés de readscripció el dia 30 de setembre de 1997,
a causa del desacord mantingut entre les dues universitats, relatiu fonamentalment a la
liquidació de transferències del capítol II.

Per acabar, cal dir que aquesta Sindicatura no ha rebut resposta a la petició de
confirmació de saldos sol.licitada al Ministeri d'Educació i Ciència; cosa que constitueix
una limitació al treball de fiscalització.
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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 l'autorització dels dits contrates i els criteris per a l'afectació dels
béns i ingressos obtinguts".

L'article 45.1 de la citada llei orgànica 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 el ja citat article 11, d'acord amb les normes bàsiques que
reglamentàriament s'hi establisquen.

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'esmentat article 45.1 de la llei orgànica
de Reforma Universitària.

Als contractes i convenis d'investigació es refereix l'article 30 de la "Normativa singular
reguladora de l'activitat de la Universitat Miguel Hernàndez d'Elx", aprovada pel decret
137/1997, de primer d'abril, del Govern Valencià. Al seu torn, la Comissió Gestora de la
Universitat va aprovar el 5 de novembre de 1997 el "Reglament provisional per a la
contractació de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic i per al desenvolupament
de cursos específics"; així com la "Normativa provisional sobre la gestió
economicoadministrativa dels acords d'investigació, prestacions de servei i estudis de
postgrau, perfeccionament i especialització". Això no obstant, aquestes dues normes van
ser dictades amb posterioritat a la subscripció dels contractes que hem examinat (llevat
del concertat amb l'empresa ECONS CALIDAD, S.A., que es remet de manera expressa
a aqueixes normes), raó per la qual cal estimar que encara no vinculaven els contractes
anteriors.

6.2 Revisió d'expedients

Els sis expedients seleccionats, d'un total de vint-i-sis, es detallen tot seguit:

- Contracte per a l'assessorament i l'assistència tècnica a la Unitat
d'Hepatogastroenterologia del Sanatorio del Perpetuo Socorro.

- Contracte per a la realització d'un projecte relacionat amb temes de qualitat,
organització i millora de la gestió de l'empresa ECONS CALIDAD, S.A.

- Contracte subscrit amb SQUIBB INDUSTRIA FARMACÉUTICA, S.A., per a
la convocatòria i el desenvolupament d'un curs de formació sobre INTERNET
dirigit a metges d'atenció primària.
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- Contracte subscrit amb LABORATORIOS ASTRA, per a la convocatòria i el
desenvolupament d'un curs de preparació d'oposicions per a metges d'atenció
primària.

- Contracte per a l'assessorament i l'assistència tècnica en l'àrea de direcció d'obra
de l'empresa MATADERO ORIHUELA, S.A.

- Conveni amb la Conselleria de Sanitat per a la realització dels programes de
metabolopaties i consultes de genètica i cariotipus. D'aquest conveni, només se
n'ha analitzat la comptabilització.

L'examen dels contractes i convenis examinats ha posat de manifest que la seua
tramitació s'ha efectuat d'acord amb la normativa aplicable; sense perjudici de les
observacions que fem a continuació.

1) Quant a l'òrgan competent i el procediment

- Conformement al que s'estableix en l'article 30.2 de la "Normativa singular
reguladora de la Universitat", tots els contractes examinats han sigut subscrits
pel rector-president.

- En els expedients consta l'informe jurídic emés per l'assessoria jurídica de la
Universitat; llevat del contracte subscrit amb el Sanatorio del Perpetuo Socorro.

- En el text mateix de tots els contractes analitzats, es deixa constatació que hom
compta amb l'aprovació de la Comissió Gestora de la Universitat.

- En els contractes subscrits amb SQUIBB i LABORATORIOS ASTRA, no hi ha
documentació que acredite la conformitat del departament a què pertany el
professorat encarregat de l'execució dels contractes; malgrat que, en l'informe
jurídic emés en relació a aqueixos dos contractes el 31 d'octubre de 1997,
s'adverteix que la dita conformitat és necessària.

2) Quant a la formalització dels contractes

- El contingut dels contractes s'ha d'ajustar al que es disposa en l'article 30.3 de la
"Normativa singular reguladora de l'activitat de la Universitat". En aquest sentit,
els contractes examinats compleixen tots els requisits exigits en el precepte
esmentat.

- Quant a la firma de la Universitat -i d'acord amb l'apartat 2 del mateix precepte-,
tots els contractes apareixen signats per l'òrgan competent, el rector-president.
Però en el cas dels contractistes, es nota en falta una major determinació de les
facultats de firma dels representants seus, perquè s'hi esmenta de manera
genèrica que compten amb poder suficient -el qual s'exhibeix i es manifesta en
vigor-, però sense que en el text figuren -tal i com seria correcte- les dades
referides al poder amb què actuen, ja siga perquè ve establit estatutàriament, o
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per virtut de l'apoderament per part de l'òrgan competent plasmat en un
document públic.

- Cal destacar l'observació apuntada per l'assessoria jurídica, sobre la
individualització dels components que han de portar a efecte els compromisos de
la Universitat, puix que porten la referència de persones concretes. Això planteja
la qüestió que alguna de tals persones no arribe a executar el treball previst, per
qualsevol causa, i que fos necessari substituir-la per una altra; circumstància que
no està prevista i que ho hauria d'estar, tenint en compte que l'obligació és
assumida per la Universitat i no pels professors que intervenen en l'objecte dels
contractes.

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

De les dades que figuren en l'articulat dels contractes, es desprén que s'han respectat els
límits quantitatius establits en l'article 5é.1.a. del reial decret 1.930/1984, de 10
d'octubre, pel qual es desenvolupa l'article 45.1 de la llei orgànica 11/1983, de 25
d'agost, de Reforma Universitària, pel que fa als percentatges de la quantitat contractada
percebuts per cada un dels professors que hi intervenen.

4) Quant al control intern dels ingressos i les despeses

"En la normativa singular reguladora de l'activitat de la Universitat Miguel Hernández
d'Elx", aprovada pel decret 137/1997, concretament en el ja citat article 30, no es
contenen disposicions sobre el paper que ha de complir el responsable de la Intervenció
en els contractes d'investigació.

5) Quant a la liquidació dels contractes

L'esmentat article 30.4 estableix un sistema de distribució dels recursos procedents
d'aquests contractes, de manera que una part es destina a remuneració del professorat,
una altra al departament implicat, una altra a l'escola o facultat, una altra part a
incrementar el crèdit en els conceptes de despesa que la Universitat assigne a
investigació i docència i una altra part a sufragar els costs materials i personals que
comporta la realització del treball.

Entre la documentació existent, no hi ha dades relatives als ingressos i les despeses
produïts ni, per tant, a la liquidació. Tanmateix, dels mateixos contractes es desprén que
no s'ha respectat el que ja venia establit en la "Normativa singular", encara que sense
fixar percentatges.

Els contractes amb el Sanatorio del Perpetuo Socorro, SQUIBB, LABORATORIOS
ASTRA i MATADERO ORIHUELA, solament preveuen que el deu per cent de les
quantitats que han de lliurar aquestes entitats, serà retingut per la Universitat en
concepte de despeses generals.
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6) En relació a uns altres aspectes

Quant a la comptabilització dels convenis, podem assenyalar que la Universitat, durant
l'exercici de 1997, ha reconegut drets per ingressos derivats de l'execució dels convenis
per import de 314 milions de pessetes, dels quals hi havia 39 milions de pessetes
pendents de cobrament a la finalització de l'exercici. Aquests drets han sigut registrats
en elcapítol VII d'ingressos. Els ingressos retinguts per la Universitat en concepte de
compensació per despeses generals -la quantia dels quals s'estableix en un 10% del total
dels ingressos del conveni-, els registren en el capítol III del pressupost d'ingressos, i
durant l'exercici de 1997 s'han xifrat en 7 milions de pessetes. D'altra banda, les
obligacions reconegudes derivades de l'execució dels convenis ascendien a 31 de
desembre de 1997 a 57 milions de pessetes, i han sigut comptabilitzats en el capítol VI
del pressupost de despeses.

Hem revisat la comptabilització dels sis convenis seleccionats, amb uns drets reconeguts
de 16 milions de pessetes. De l'anàlisi realitzada, es conclou que, per regla general, la
comptabilització ha sigut adequada. Això no obstant, hem detectat que en el conveni
"Consell 1.97A", subscrit amb la Conselleria de Sanitat, els ingressos prevists en el
conveni -que ascendien a 30 milions de pessetes- els ha reconeguts i cobrats la
Universitat en l'exercici de 1998; encara que la seua meritació s'hauria d'haver produït
en l'exercici de 1997. Aquesta circumstància es produeix a conseqüència que el mateix
departament que desenvolupa el conveni, és qui justifica la realització de l'activitat a la
Conselleria; sense que els serveis econòmics tinguen constatació d'aquest fet. Aquesta
situació posa de manifest la necessitat que té la Universitat de millorar i completar els
sistemes de control intern que té establits per a controlar aquest tipus d'operacions.

D'altra banda, hem detectat que en el conveni "MATAD1.97T" no s'ha cobrat l'import
previst en el contracte, que havia de ser percebut en signar-lo, i que ascendia a 4 milions
de pessetes.
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7. TRESORERIA

La Universitat utilitza dos tipus de comptes bancaris:

a) Comptes de gestió, en els quals efectuen els ingressos i pagaments ordinaris.

b) Comptes restringits d'ingressos, on es recullen solament cobraments de
matrícules, taxes i ingressos similars; els saldos, els traspassen de forma
periòdica a comptes de gestió.

La disposició dels fons en comptes bancaris es fa amb la signatura mancomunada de
dues de les persones autoritzades. En algun d'aquests comptes és necessari que una de
les signatures siga la del rector, quan la disposició dels fons supera els 10 milions de
pessetes.

La tresoreria, a 31 de desembre de 1997, s'eleva a 606 milions de pessetes i està
constituïda fonamentalment pels saldos en comptes corrents oberts en entitats financeres
a nom de la Universitat. Els saldos en comptes corrents han sigut remunerats a un tipus
d'interés que oscil.la entre el 4,89% i el 0%.

Hem sol.licitat confirmació de saldos a 31 de desembre de 1997 a totes les entitats
financeres amb què treballa la Universitat i hem revisat les conciliacions en els casos en
què existeixen diferències entre els saldos comptables i els bancaris. En la revisió de les
partides conciliatòries no s'han detectat aspectes dignes de menció.

D'altra banda, hem d'indicar que la Caixa d'Estalvis del Mediterrani, en contestació a la
circular cursada per aquesta Sindicatura de Comptes, registra l'existència d'un préstec de
464 milions de pessetes. Aquesta operació no va originar cap cost a la Universitat
(vegeu l'apartat 5.2 d'aquest informe). La CAM, en un escrit de data 15 de setembre de
1998, assenyala que, "amb data 19 de desembre de 1997, es va formalitzar una cessió
de crèdit d'uns drets econòmics per import de 463.800.606 pessetes. La Generalitat
Valenciana era la deutora d'aquests drets econòmics i va cancel.lar la cessió amb una
transferència el 30 de gener de 1998, assumint també els interessos de la citada
operació".
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8. OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES

La Universitat no ha inclòs en la documentació retuda cap estat d'operacions
extrapressupostàries. Això no obstant, amb la informació disponible s'ha confeccionat el
següent quadre, que mostra, en milions de pessetes, la composició dels saldos dels
comptes extrapressupostaris a 31 de desembre de 1997.

Deutors 31/12/97

Hisenda pública, deutora per IVA

Hisenda pública, deutora per IVA repercutit

Partides pendents d'aplicació

3

5

1.200

TOTAL 1.208

Creditors 31/12/97

Hisenda pública, creditora per IRPF

Organismes de la Seguretat Social

Drets passius

MUFACE

Retencions judicials

Préstecs a curt termini

Cobraments pendents d'aplicació

67

34

6

1

-

1.200

8

TOTAL 1.316

Quadre 18

a) Deutors

El compte "Hisenda pública, deutora per IVA" registra el saldo deutor de la liquidació
de l'IVA, pendent de devolució per part d'Hisenda. Aquest import correspon a la
liquidació del quart trimestre de 1997, primer en què la Universitat va presentar
liquidació per aquest import.

El compte "Hisenda pública, deutora per IVA repercutit", registra l'IVA corresponent a
les factures pendents de cobrament al tancament de l'exercici l'IVA de les quals no va
ser integrat en la liquidació de l'últim trimestre de 1997. En relació a aquest fet, es
recomana que la Universitat millore els seus mecanismes de control, a l'objecte que les
liquidacions de l'IVA recullen la totalitat de l'impost meritat en cada període.

Del contingut del compte "Partides pendents d'aplicació", n'informem en el punt
següent, relatiu als comptes creditors.
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b) Creditors

El compte "Hisenda pública, creditora per IRPF", que al tancament de l'exercici
presenta un saldo de 67 milions de pessetes, registra les retencions per l'Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques de l'últim trimestre de l'exercici, que han ingressat 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 34 milions de pessetes, recull les aportacions i retencions
practicades per la Universitat en concepte de quotes a la Seguretat Social del mes de
desembre, que foren pagades en gener de 1998.

El compte "Drets passius" correspon a les retencions del quart trimestre de 1997; a la
data d'aquesta fiscalització, encara no han sigut abonades per la Universitat.

El compte més significatiu és el de "Préstecs a curt termini", que a 31 de desembre de
1997 tenia un saldo de 1.200 milions de pessetes. Aquest import correspon a la
disposició de fons efectuada per la Universitat en una pòlissa de crèdit, l'obertura de la
qual va ser autoritzada per la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i
Investigació en data 5 de desembre de 1997, amb un import límit de 3.000 milions de
pessetes, i que s'incorpora al compte operatiu obert per la Universitat en el Banco
Central Hispano.

La pòlissa de crèdit, que va ser subscrita el dia 12 de desembre de 1997, venç el dia 3 de
març del 2002; el tipus d'interés es va fixar en el 4,98% per al primer venciment
trimestral i en el MIBOR incrementat en 0,03 punts per als restants de vigència del
crèdit.

La disposició de fons es va fer d'acord amb la resolució de la citada Direcció General de
data 11 de desembre de 1997, en la qual s'assenyalava que la Universitat d'Elx havia
d'abonar l'import de 1.200 milions de pessetes que foren destinats a compensar la
Universitat Politècnica de València per les inversions que aquesta havia realitzat en el
campus universitari d'Orihuela, en compliment del que s'establia en els acords de 18 i 21
de juliol de 1997 entre la Generalitat Valenciana i les dues universitats; tal i com indica
la resolució citada.

L'operació s'ha reflectit comptablement a càrrec del compte "Partides pendents
d'aplicació". A judici d'aquesta Sindicatura, la dita operació hauria d'haver tingut un
tractament pressupostari i, per tant, haver tingut reflex en la liquidació del pressupost de
1997. Així mateix, caldria haver registrat en el subsistema economicopatrimonial l'alta
corresponent en l'immobilitzat de la Universitat.

El compte "Cobraments pendents d'aplicació", que presenta al tancament de l'exercici
un saldo de 8 milions de pessetes, recull cobraments per taxes universitàries els deutors
de les quals no havien pogut ser determinats per la Universitat al tancament de
l'exercici. Durant l'exercici de 1998, la Universitat està desenvolupant una tasca de
depuració d'aquests saldos, mitjançant un procés d'identificació dels deutors. Aquest fet
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posa de manifest que la Universitat ha de seguir treballant en la línia de millorar els seus
processos de control intern comptable, de manera que aconseguisca la depuració
completa d'aquests saldos i una millora dels seus sistemes que permeta una ràpida
identificació dels cobraments.
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9. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTES DE RESULTATS

En els quadres 19 i 20 es recull el balanç de situació i el compte de resultats
economicopatrimonials a 31 de desembre de 1997.

L'actiu i el passiu del balanç s'elevaren a 3.457 milions de pessetes i el resultat de
l'exercici va ser positiu, xifrat en 1.281 milions de pessetes.

La Universitat ha inclòs també entre els comptes retuts un estat que no és de presentació
obligatòria, però que contribueix de forma molt important a la comprensió dels estats
pressupostaris i 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 21 en milions de pessetes).

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

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

ACTIU PASSIU

IMOBILITZAT 952 FONS PROPIS 1.281

IMMOBILITZAT IMMATERIAL 50 Resultats de l'exercici 1.281

IMMOBILITZAT MATERIAL 933

Menys: amortització acumulada (31)

ACTIU CIRCULANT 2.505 PASSIU CIRCULANT 2.176

DEUTORS 1.899 DEUTES A CURT TERMINI 2.176

Deutors pressupostaris 691 Creditors pressupostaris 860

Deutors no pressupostaris 5 Creditors no pressupostaris -

Administracions públiques 3 Administracions públiques 108

D'altres deutors 1.200 D'altres creditors 8

Deutes curt termini amb entitats de crèdit 1.200

TRESORERIA 606

TOTAL ACTIU 3.457 TOTAL PASSIU 3.457

Quadre 19
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COMPTE DE RESULTATS ECONOMICOPATRIMONIALS DE L'EXERCICI DE 1997
(en milions de pessetes)

DEURE HAVER

A) DESPESES 1.001 B) INGRESSOS 2.282

1.- DESPESES DE FUNCIONAMENT 1.001 1.- INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 135

Despeses de personal 705 Taxes, preus públics i prestació serveis 123

Treballs, subministr. i serveis exteriors 266 D'altres ingressos de gestió 12

Dotació per a amortitz. d'immobilitzat 30

2.- TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 2.147

Transferències corrents 910

Transferències de capital 1.237

RESULTAT POSITIU 1.281

TOTAL 2.282 TOTAL 2.282

Quadre 20

ESTAT DE CONCILIACIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AMB EL
RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (en milions de pessetes)

RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

RESULTAT PRESSUPOSTARI

1.281

329

DIFERÈNCIA 952

CONCILIACIÓ

A) FACTORS POSITIUS

DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS

Capítol 6

B) FACTORS NEGATIUS

DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES

Amortitzacions

983

983

31

31

DIFERÈNCIA  A - B 952

Quadre 21
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10. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

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

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

b) Quant a l'execució del pressupost

- El grau d'execució del pressupost total de despeses de l'exercici de 1997 ha sigut
del 67,4%. El grau de compliment es xifra en 56,0%; hi destaca el del capítol VI,
"Inversions reals", amb un 22,4%, que és un percentatge molt baix.

- Pel que fa al pressupost d'ingressos, el grau d'execució va ser del 78,8% i el de
compliment, del 69,7%. Hi destaca el baix grau de compliment del capítol VII,
que es situa en un 44,1%.

c) Quant al compliment del principi de legalitat i a unes altres qüestions

- En les modificacions de crèdit cal tenir en compte les observacions efectuades
en l'apartat 2.2.

- Sense perjudici de les observacions contingudes en l'apartat 4 d'aquest informe,
la revisió ha posat de manifest que els expedients de contractació de 1997 s'han
fet, per regla general, conformement a la normativa legal.

d) Quant al sistema comptable i a l'establiment de contractes interns

- Cal destacar que l'inici efectiu de les activitats de la Universitat tingué lloc
durant el segon semestre de 1997. Durant aquest període de temps, la Universitat
ha procedit a organitzar i estructurar el seu funcionament economico-
administratiu i els seus sistemes comptables i de control intern; aquest procés
s'estén a l'exercici de 1998.


