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1. PRESENTACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES

Els comptes anuals de 1997 de la Universitat Politècnica de València (d'ara endavant, la
Universitat), els han retuts d'acord amb la normativa aplicable, per mitjà de la
Intervenció General de la Generalitat Valenciana i 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 ser aprovat pel Consell Social en data 23 de
desembre de 1996, per un import de 23.031 milions de pessetes; xifra que denota una
disminució de l'11,7%.

En el quadre número 1 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució interanual del
pressupost incialment aprovat dels exercicis de 1996 i 1997.

Pressupost inicial Variació pressupost

1996 1997 1997/1996

Taxes i d'altres ingressos 5.111 5.045 (66) (1,3%)

Transferències corrents 10.129 11.183 1.054 10,4%

Ingressos patrimonials 35 35 0 0,0%

Transferències de capital 2.263 2.222 (41) (1,8%)

Actius financers 1.128 0 (1.128) (100,0%)

Passius financers 7.421 4.546 (2.875) (38,7%)

Total ingressos 26.087 23.031 (3.056) (11,7%)

Despeses de personal 9.861 10.142 281 2,8%

Despeses de funcionament 2.192 2.334 142 6,5%

Despeses financeres 500 561 61 12,2%

Transferències corrents 287 616 329 114,6%

Inversions reals 13.247 9.378 (3.869) (29,2%)

Total despeses 26.087 23.031 (3.056) (11,7%)

Quadre 1

La disminució del pressupost inicial d'ingressos es deu principalment a la reducció de la
dotació del capítol IX, "Passius financers", en 2.875 milions de pessetes, un 38,7% de
disminució. Així mateix, podem destacar la disminució en el pressupost inicial del
capítol VIII, "Actius financers", que passa d'una dotació de 1.128 milions de pessetes en
1996, a no tenir dotació en 1997, perquè en 1997 el romanent de tresoreria ha sigut
utilitzat per a finançar modificacions pressupostàries. Aquesta dismució del pressupost
inicial d'ingressos ha sigut parcialment atenuada per l'increment en el capítol IV,
"Transferències corrents", que passa de 10.129 milions de pessetes en 1996, a 11.183
milions de pessetes en 1997; cosa que representa una variació positiva del 10,4%.

Quant al pressupost inicial de despeses, la disminució es deu fonamentalment a la
reducció del capítol VI, "Inversions reals", que ha passat de 13.247 milions de pessetes
en 1996, a 9.378 milions de pessetes en 1997; cosa que representa un -29,2% de
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variació. Percentualment, és significatiu l'increment del capítol IV, "Transferències
corrents", d'un 114,6%. El capítol II, "Despeses de funcionament", experimenta un
augment de 142 milions de pessetes, un 6,5%.

2.2 Modificacions pressupostàries

En l'exercici de 1997, les modificacions pressupostàries netes han ascendit a 18.896
milions de pessetes; cosa que representa un 82,0% del pressupost inicial; el pressupost
definitiu ha sigut de 41.927 milions de pessetes.

En el quadre número 2 figuren, en milions de pessetes, les modificacions
pressupostàries de 1997, per capítols d'ingressos i de despeses, i les variacions
percentuals.

Pressupost
inicial Modificacions

Pressupost
definitiu

Increment pressup.
definitiu/inicial

Taxes i d'altres ingressos 5.045 649 5.694 12,9%

Transferències corrents 11.183 77 11.260 0,7%

Ingressos patrimonials 35 98 133 280,0%

Transferències de capital 2.222 1.721 3.943 77,5%

Actius financers 0 7.660 7.660 -

Passius financers 4.546 8.691 13.237 191,2%

Total ingressos 23.031 18.896 41.927 82,0%

Despeses de personal 10.142 0 10.142 0,0%

Despeses de funcionament 2.334 144 2.478 6,2%

Despeses financeres 561 435 996 77,5%

Transferències corrents 616 (200) 416 (32,5%)

Inversions reals 9.378 5.491 14.869 58,6%

Passius financers 0 13.026 13.026 -

Total despeses 23.031 18.896 41.927 82,0%

Quadre 2

Les modificacions més rellevants en el pressupost d'ingressos han tingut lloc en els
capítols VII, "Transferències de capital", IX, "Passius financers", i "Romanent de
tresoreria", que han sigut utilitzats bàsicament per a finançar els capítols VI, "Inversions
reals", i IX, "Passius financers".

2.3 Resultat pressupostari i acumulats

El dèficit pressupostari de l'exercici a 31 de desembre de 1997, ha sigut de 2.264
milions de pessetes, i el superàvit acumulat a la mateixa data, de 5.396 milions de
pessetes; tal i com s'aprecia en el quadre 3.
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Concepte Import

Drets reconeguts de l'exercici 36.561

Obligacions reconegudes de l'exercici 32.758

Superàvit < Dèficit > pressupost 1997 3.803

Ajusts d'exercicis tancats:

Anul.lació de drets (6.107)

Anul.lació d'obligacions 40

Superàvit < Dèficit > de l'exercici (2.264)

Superàvit acumulat a 31-12-96 7.660

Superàvit acumulat a 31-12-97 5.396

Quadre 3
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3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

En el quadre 4 es reflecteix l'execució del pressupost de despeses de l'exercici de 1997,
en milions de pessetes.

Despeses
Crèdits

definitius
Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids

Obligacions
pents. pag.

Grau
execució

Grau
compliment

Despeses de personal 10.142 9.711 9.417 294 95,8% 97,0%

Despeses de funcionament 2.478 2.434 2.248 186 98,2% 92,4%

Despeses financeres 996 994 976 18 99,8% 98,2%

Transferències corrents 416 203 198 5 48,8% 97,5%

Inversions reals 14.869 9.967 7.516 2.451 67,0% 75,4%

Passius financers 13.026 9.449 9.449 0 72,5% 100,0%

TOTAL 41.927 32.758 29.804 2.954 78,1% 91,0%

Quadre 4
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3.1 Despeses de personal

El capítol I, "Despeses de personal" és un dels més rellevants del pressupost de la
Universitat. Les obligacions reconegudes en aquest capítol ascendiren a 9.711 milions
de pessetes; cosa que dóna un grau d'execució del 95,8%. El grau de compliment ha
sigut del 97,0%.

L'increment de les obligacions reconegudes en l'exercici de 1997 per sous i salaris, va
ser del 7,2%; tal i com s'aprecia en el quadre número 5, que mostra en milions de
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pessetes l'evolució entre 1996 i 1997 de les obligacions reconegudes del capítol I, per
articles.

La dita variació es deu a l'augment del 9,2% de la plantilla, ja que en 1997 no hi ha
hagut increment salarial.

Concepte 1996 1997
Increment

absolut
Increment

relatiu

Sous i salaris

Cotitzacions socials

D'altres despeses socials

8.048

978

5

8.630

1.081

0

582

103

(5)

7,2%

10,5%

(100,0%)

TOTAL 9.031 9.711 680 7,5%

Quadre 5

El detall del personal al servei de la Universitat a 31 de desembre dels exercicis de 1994
a 1997, és el següent:

Personal
Total a

31-12-94
Total a

31-12-95
Total a

31-12-96
Total a

31-12-97
Increm.

95/94
Increm.

96/95
Increm.

97/96

Funcionaris docents 972 1.152 1.263 1.290 18,5% 9,6% 2,1%

Funcionaris no docents 252 360 361 400 42,9% 0,3% 10,8%

Laboral no docent 598 454 454 473 -24,1% 0,0% 4,2%

Contractats docents 463 487 507 660 5,2% 4,1% 30,2%

TOTAL 2.285 2.453 2.585 2.823 7,4% 5,4% 9,2%

Quadre 6

El quadre número 7 recull les obligacions reconegudes en l'article 11, "Sous i salaris",
en els exercicis de 1996 i 1997, per conceptes, i la seua variació interanual, en milions
de pessetes.

Variació de la despesa en sous i salaris
1997/1996 1996 1997

Increment
absolut

Increment
relatiu

113.        Funcionaris

114.        Laboral fix

115/116. Laboral temporal i d'altre personal

5.696

1.266

1.086

6.078

1.048

1.504

382

(218)

418

6,7%

(17,2%)

38,5%

Total sous i salaris 8.048 8.630 582 7,2%

Quadre 7
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Per acabar, i igual com en exercicis anteriors, cal assenyalar que les retribucions del
personal que participa en convenis o contractes d'investigació i/o especialització, les
comptabilitzen en el subconcepte i programa destinat a aqueix efecte, en el capítol VI.

3.2 Despeses de funcionament

Les obligacions reconegudes en el capítol II, "Despeses de funcionament", s'elevaren a
2.434 milions de pessetes; cosa que dóna un grau d'execució del 98,2%. El grau de
compliment en va ser del 92,4%.

En el quadre número 8 es recull, en milions de pessetes i a escala de concepte, les
obligacions reconegudes en el capítol II, "Despeses de funcionament", durant els
exercicis de 1994 a 1997.

Concepte 1994 1995 1996 1997

Tributs 20 20 21 1

Arrendament de béns 36 21 39 33

Reparació i conservació de béns 140 169 138 196

Subministraments 348 424 485 436

Transports i comunicacions 153 169 177 201

Treballs realitzats per altres empreses 352 425 524 605

Primes d'assegurances 2 14 12 29

Material d'oficina 367 449 327 390

Despeses diverses 215 225 221 287

Dietes, locomoció i trasllats 84 99 171 194

D'altres indemnitzacions 63 54 69 62

TOTAL 1.780 2.069 2.184 2.434

Quadre 8

En l'apartat 4 d'aquest informe, que recull la fiscalització de la contractació, figuren
totes aquelles incidències detectades en el curs de les verificacions efectuades, relatives
a contractes que -per la seua naturalesa- corresponen a aquest capítol de despeses.

3.3 Despeses financeres

Les obligacions reconegudes en el capítol III de despeses, "Despeses financeres",
ascendiren a 994 milions de pessetes. El grau d'execució en va ser del 99,8% i el grau de
compliment, del 98,2%. L'augment experimentat en aquest capítol, respecte a l'exercici
anterior, es deu fonamentalment a les despeses i comissions associades a l'emissió
d'obligacions realitzada en l'exercici; operació que es descriu en l'apartat 5.5.
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3.4 Transferències corrents

Igual com en l'exercici anterior, el capítol IV, "Transferències corrents", és poc
significatiu en relació al total del pressupost de despeses; les obligacions reconegudes es
xifren en 203 milions de pessetes, un 0,6% del total d'obligacions reconegudes del
pressupost de despeses. El grau d'execució del capítol va ser del 48,8% de la previsió
definitiva. El grau de compliment de les obligacions va ser del 97,5%.

3.5 Inversions reals

El capítol VI, "Inversions reals", és el més rellevant del pressupost de despeses. Les
obligacions reconegudes per la Universitat en aquest capítol durant l'exercici de 1997
van ser de 9.967 milions de pessetes; cosa que representa el 30,4% del total
d'obligacions del pressupost de despeses. El grau d'execució es xifra en el 67,0% i el de
compliment, en el 75,4%.

En el quadre número 9 es mostren, en milions de pessetes, les obligacions reconegudes
durant 1997 per la Universitat, d'acord amb les dues principals agrupacions de despesa.

Immobilitzat material 7.128

Despeses d'investigació 2.839

TOTAL 9.967

Quadre 9

El 30 de març de 1995, la Generalitat Valenciana i la Universitat Politècnica de
València van signar l'"Acord per a desenvolupar el pla d'inversions en el període 1995-
2001". En aquest acord, la Generalitat Valenciana es compromet a autoritzar i finançar
inversions per un valor màxim de 16.500 milions de pessetes al llarg del període citat de
set anys. L'anualitat màxima que ha de finançar la Generalitat Valenciana en l'exercici
de 1997 ascendia a 3.005 milions de pessetes, incrementada amb el 50% de la part de
l'anualitat no executada en 1996, fins a 4.989 milions de pessetes, en compliment del dit
acord.

El 18 de juliol de 1997, la Universitat i la Generalitat Valenciana subscrigueren un
conveni de col.laboració per a finançar les inversions compreses en l'acord citat abans.
En el dit conveni, la Generalitat Valenciana autoritza la Universitat a realitzar una
emissió d'obligacions i a concertar amb el Banc Europeu d'Inversions una línia de
préstecs, així com a celebrar diversos contractes complementaris. En l'apartat 5.5
descrivim el desenvolupament de les operacions indicades.

A continuació mostrem la composició de l'anualitat corresponent a l'exercici de 1997,
així com les obligacions reconegudes, en milions de pessetes.
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Anualitat Obligs. recon.

Ampliació Campus Vera

Grans reformes

Reposició i manteniment

Edificis ETSII i BBAA

Alcoi, Orihuela i Gandia

Equipament docent i administració

Instal.lacions i equipament esportiu

Projectes i assistència tècnica

2.335

211

675

253

1.058

105

175

177

2.118

167

544

253

762

73

175

177

TOTAL 4.989 4.269

Quadre 10

3.6 Passius financers

El pressupost definitiu d'aquest capítol durant 1997 va ser de 13.026 milions de pessetes
i les obligacions reconegudes, de 9.449 milions de pessetes (que constitueixen el 28,8%
del total d'obligacions reconegudes). El grau d'execució va ser del 72,5% i el de
compliment, del 100,0%.

Les obligacions reconegudes en aquest capítol corresponen íntegrament a la cancel.lació
dels saldos disposats en els comptes de crèdit utilitzats per la Universitat per a finançar
el pla d'inversions 1995-2001, per virtut de l'"Acord de col.laboració entre la Universitat
i la Generalitat Valenciana sobre el règim de disposició dels fons procedents del
finançament", signat el 18 de juliol de 1997. Un detall de les cancel.lacions efectuades
és el següent:

Entitat financera Milions ptes.

Banco Central Hispano

BBV

Bancaixa

CAM

Banc de València

Banesto

Banco de Comercio

4.774

1.375

1.200

900

499

403

298

TOTAL 9.449

Quadre 11
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

En el quadre número 12 es mostra el detall dels expedients de contractació tramitats
durant l'exercici, desglossats per tipus de contracte i modalitats d'adjudicació, amb
indicació de la cobertura de la revisió efectuada (tot d'acord amb la informació facilitada
a aquesta institució, la qual ha servit de base per a la fiscalització dels capítols II i VI
del pressupost de despeses de 1997).

Tipus de contractes i Total Revisats

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

Obres Concurs 1.795 69,6% 13 46,4% 1.639 91,3% 4 30,8%

Proced. negociat 784 30,4% 15 53,6% 522 66,6% 3 20,0%

Total 2.579 100,0% 28 100,0% 2.161 83,8% 7 25,0%

Suministr.. Concurs 451 67,5% 66 73,3% 80 17,7% 3 4,5%

Proced. negociat 217 32,5% 24 26,7% 51 23,5% 3 12,5%

Total 668 100,0% 90 100,0% 131 19,6% 6 6,7%

Contractes Concurs 166 81,8% 13 72,2% 67 40,4% 2 15,4%

de serveis Proced. negociat 37 18,2% 5 27,8% 15 40,5% 1 20,0%

Total 203 100,0% 18 100,0% 82 31,7% 3 16,7%

TOTALS 3.450 136 2.374 68,8% 16 11,8%

Quadre 12

En l'exercici de 1997 s'han tramitat un total de 136 expedients de contractació: 28
d'obres, 90 de subministraments i 18 de serveis. Aquests expedients impliquen uns
imports totals de 2.579 milions de pessetes en obres, 668 milions de pessetes en
subministraments i 203 milions de pessetes en serveis.

Pel que fa a la comptabilització de les despeses derivades dels expedients seleccionats i
a la documentació de suport, cal assenyalar que són correctes. Les fases de la despesa es
registren de forma adequada, es formalitzen tant les autoritzacions com els contractes, i
les factures i certificacions d'obra contenen els requisits legalment exigits.

4.1 Contractes d'obres

Dels vint-i-vuit expedients tramitats, que pugen a 2.579 milions de pessetes, n'hem
revisats set, per un import de 2.161 milions de pessetes; xifra que equival al 83,8% de
l'import adjudicat.

Els contractes d'obres examinats han sigut els següents, en milions de pessetes:
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Núm. expedient Objecte del contracte
Import adjudic.
(milions ptes.)

7/97 Execució obra departament Ciència Animal 261

8/97 Execució projecte urbanització semivial nord Avda. dels Tarongers 343

15/97 Adequació edifici EUTI per a aulari ETISICCP i departament Enginyeria Construcció 111

17/97 Urbanització zona aparcaments àrea nord i sud fase 1ª. 183

18/97 Reformat EUTI Industrial i ETSIG Cartografia 227

19/97 Construcció pavelló poliesportiu i aparcament en illa A5 440

26/97 Redacció projecte i execuc. obres construcció edifici laboratoris nord E.U. de Gandia 596

2.161

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

1) Quant a les actuacions administratives prèvies

- La contractació de l'elaboració tècnica dels projectes es fa per mitjà d'una bossa
de treball; però aquesta modalitat no està considerada en la llei 13/1995, de 18
de maig, de Contractes de les Administracions Públiques.

- Els projectes han sigut supervisats per la Secció de Supervisió de Projectes de la
Universitat. En un cas (exp. 26/97/O), la supervisió no ha sigut favorable; és per
això que en l'actualitat està paralitzat, pendent que siguen esmenades les
deficiències advertides en el projecte.

- L'expedient 18/97/O manca de l'acta de replantejament previ i en l'expedient
19/97/O no apareix l'acta de comprovació del replantejament.

- Els certificats de viabilitat dels projectes no es pronuncien expressament sobre la
plena possessió i la disposició real dels terrenys necessaris per a la normal
execució del contracte (art. 81, paràgraf tercer, del Reglament General de
Contractació de l'Estat).

- Els expedients 7/97/O, 8/97/O, 15/97/O, 18/97/O i 26/97/O, no compleixen el
que es preveu en la clàusula cinquena de l'acord pres entre la Generalitat
Valenciana i la Universitat per a desenvolupar el pla d'inversions del període
1995-2001, que garanteix la presència de representants de la Generalitat en la
mesa de contractació.

- Podem assenyalar que l'expedient 26/97/O manca d'un plec adequat a les
especialitats que concorren en la licitació conjunta de projecte i obra.

- En tots els expedients examinats no consta formalment la certificació relativa a
l'existència de crèdit; si bé és cert que en els expedients consta el document "A",
d'autorització de la despesa.
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- En els expedients 19/97/O i 26/97/O, es recull comptablement el reajust de les
anualitats dels respectius contractes; sense que prèviament s'haja tramitat
l'oportú expedient pressupostari i contractual.

- Els models-tipus dels plecs de clàusules administratives particulars han sigut
informats jurídicament en sentit favorable.

- Quant al compliment del requisit de fiscalització per part de la Intervenció, hem
de fer constar que -en contra del que es disposa en els articles 56 de la Llei de
Reforma Universitària i 200 i 201 de l'Estatut de la Universitat-, no es preveu
l'existència d'aqueix lloc en la relació de llocs de treball de la Universitat. En les
normes de funcionament del pressupost, s'atribueix al vicegerent la funció del
control intern, tot simultanejant-la amb la gestió dels expedients contractuals.

- En els expedients examinats, els informes de fiscalització estan signats per
funcionaris dependents del vicegerent.

2) Quant a l'òrgan de contractació

D'acord amb el que es preveu en l'article 197 de l'Estatut de la Universitat Politècnica de
València i en les normes de funcionament del pressupost, el rector actua com a òrgan de
contractació en tots els expedients.

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

- Quatre dels expedients examinats han sigut adjudicats per concurs obert (7/97/O,
8/97/O, 19/97/O i 26/97/O). Els altres tres han sigut adjudicats pel procediment
negociat sense publicitat.

- En l'expedient 26/97/O es va publicar l'ampliació del termini de presentació
d'ofertes, després d'haver expirat el termini inicial. Una mesura d'aquest tipus pot
plantejar problemes des del punt de vista del principi d'igualtat.

- En els plecs que han servir de base per a l'adjudicació del concurs, s'estableixen
els criteris de valoració sobre els quals s'ha de basar l'adjudicació. D'acord amb
aquests criteris, l'oferta econòmica té una incidència del trenta per cent en la
valoració final. Es recomana que en cada expedient de contractació es realitze un
estudi tècnic rigorós sobre els criteris de valoració que hi hagen de regir, en
funció de les característiques de cada obra.

- En els expedients 15/97/O i 17/97/O, la causa que s'invoca per a habilitar el
procediment negociat sense publicitat és la "imperiosa urgència", prevista en
l'article 141.c. de la Llei de Contractes. Quant a l'expedient 15/97/O, podem
assenyalar que no s'hi aprecia l'existència d'"esdeveniments imprevisibles per a
l'òrgan de contractació i no imputables a aquest", ja que la raó que s'hi al.lega és
la no aprovació definitiva de la nova destinació de l'edifici; i aquesta és una
decisió que ha d'adoptar la mateixa Universitat.

La Universitat, en al.legacions, assenyala que ha recaptat moltes ofertes; però
això no justifica el procediment de contractació escollit.
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En qualsevol cas, la pretensió que hi havia de posar les obres en funcionament
abans de començar el curs 1997-1998, no es va convertir en realitat, perquè les
obres foren ocupades provisionalment, o rebudes, en febrer de 1998.

4) Quant a la formalització dels contractes

- Els contractes, els han formalitzats en document administratiu. Tots estan
subscrits pel rector i s'ajusten en el seu contingut al que es disposa en l'article 55
de la Llei de Contractes.

- Falta la constatació de poders en els expedients 7/97/O, 8/97/O, 17/97/O,
19/97/O i 26/97/O.

- En els expedients 7/97/O, 18/97/O, 19/97/O i 26/97/O, no es presenta la
declaració responsable de no trobar-se incurs en cap prohibició per a fer
contractes amb l'administració, realitzada davant d'una autoritat competent,
notari públic o organisme professional qualificat; tal i com exigeix l'article 21.5
de la Llei de Contractes.

5) Quant a la modificació dels contractes

- L'expedient 18/97/O és un reformat de l'expedient 42/95/O, que tenia un
pressupost de licitació de 1.411 milions de pessetes i un pressupost d'adjudicació
de 1.365 milions de pessetes.

Les raons que s'apunten en l'expedient per a justificar la necessitat d'aquest
reformat, no poden considerar-se "necessitats noves o causes imprevistes" (art.
102.1 de la Llei de Contractes), perquè es tracta fonamentalment de millores
sol.licitades per la propietat, que molt bé podrien haver-se previst en el projecte
que va servir de base a la licitació.

- L'expedient 7/97/O ha sofrit una modificació de 17 milions de pessetes. El saldo
de liquidació favorable al contractista de l'obra 15/97/O és d'11 milions de
pessetes.

6) Quant a la recepció de les obres

- Existeix acta de recepció de les obres en l'expedient 15/97/O.

- Els expedients 7/97/O, 8/97/O, 19/97/O i 26/97/O estan en fase d'execució, dins
dels terminis establits en el 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 de Contractes, la Universitat ha
de portar un registre públic de contractes, per als efectes prevists en la norma
esmentada.



Universitat Politècnica de València. Exercici de 1997

- 96 -

4.2 Contractes de subministraments

S'han tramitat noranta expedients de subministraments, per un import de 668 milions de
pessetes, dels quals corresponen 451 milions de pessetes a expedients formalitzats per
concurs i la resta, per procediment negociat.

S'han examinat els expedients que indiquem tot seguit.

Núm. exp. Objecte del contracte
Import adjudicat

(milions ptes.)

 2/97 Adquisició mobiliari laboratori 36

18/97 Adquis. llicència 'meta4' i eines consulta en sistema gestió nòmines 13

45/97 Adquisició ordinadors per a centres i departaments 23

57/97 Adquisició sistema de suport a la docència 21

60/97 Adquisició equipament docent informàtic 18

86/97 Adquisició equipament electrònic par a xarxa atm. 20

131

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

1) Quant a les actuacions administratives prèvies

Els expedients examinats contenen les actuacions administratives prèvies, però no
existeix formalment cap certificat d'existència de crèdit.

2) Quant a l'òrgan de contractació

A causa de les raons apuntades en relació als contractes d'obres, l'òrgan de contractació
competent és el rector.

Hem comprovat que el rector aprova l'expedient de contractació, adjudica el contracte i
el formalitza.

3) Quant a la forma de selecció i d'adjudicació

En els expedients 18/97/S, 60/97/S i 86/97/S, la forma d'adjudicació ha sigut el
procediment negociat sense publicitat; mentre que la resta dels expedients, els han
adjudicats per mitjà de concurs obert. En l'examen d'aquests expedients no s'han
observat incidències destacables.
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4) Quant a la formalització dels contractes

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

- No consta la confirmació de poders en els expedients 2/97/S, 45/97/S, 57/97 i
60/97/S.

- En els expedients 18/97/S, 45/97/S, 57/97/S i 86/97/S, falta la declaració
responsable de no trobar-se incurs en cap prohibició per a fer contractes,
realitzada davant una autoritat competent, notari públic o entitat col.legial
qualificada.

- En els expedients 45/97/S i 60/97/S, no consta la certificació que acredita estar
al corrent en les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- Falta una certificació positiva d'obligacions de la Seguretat Social en l'expedient
60/97/S, en el lot 2.

5) Quant a l'execució dels contractes

- En l'expedient 18/97/S la factura no està conformada.

- En l'expedient 57/97/S no existeix cap document que acredite el lliurament del
subministrament.

4.3 Contractes de serveis

Durant l'exercici s'han tramitat divuit expedients de contractació de serveis, per import
de 203 milions de pessetes, dels quals 166 milions de pessetes corresponen a expedients
tramitats per concurs.

Els expedients examinats són els següents:

Núm. exp. Objecte del contracte
Import adjudicació

(milions ptes.)

5/97 Realització del servei per a la gestió d'ascensors 15

9/97 Neteja interior integral nova seu EUITI i ETSIGCYT. Lot 12 18

10/97 Realització del servei de neteja integral Campus de Vera 49

82

La fiscalització dels expedients seleccionats ha posat de manifest que, per regla general,
han sigut tramitats d'acord amb la normativa vigent; malgrat que s'han de destacar les
observacions següents:
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1) Quant a les actuacions administratives prèvies

- En cap dels expedients seleccionats no consta l'informe que justifica la
insuficiència, la falta d'adequació o la conveniència de no ampliar els mitjans
personals i materials amb què compta la Unversitat per a satisfer les necessitats
que hom tracta de cobrir amb el contracte, per raó del que es disposa en l'article
203 de la Llei de Contractes.

- No existeix formalment cap certificat d'existència de crèdit; si bé és cert que
figuren els documents comptables "A", d'autorització de la despesa.

- Pel que fa a l'informe fiscal, que existeix amb caràcter favorable en els tres
expedients, hi és d'aplicació el que hem assenyalat en els contractes d'obres.

2) Quant a l'òrgan de contractació

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

3) Quant a la forma de selecció i adjudicació

Els expedients 9/97/C i 10/97/C han sigut adjudicats per mitjà de concurs obert.
L'expedient 5/97/C segueix els tràmits del procediment negociat sense publicitat.

Els criteris d'adjudicació pels quals es regeix el concurs, són distints en un i l'altre
expedient, perquè els estableixen a partir d'un qüestionari que ompli en cada cas el
servei interessat, en el qual es proposa la solució que es considera tècnicament millor.

4) Quant a la formalització dels contractes

- Els contractes es formalitzen en document administratiu.

- En els expedients 5/97/C i 9/97/C, la declaració de no trobar-se incurs en les
prohibicions per a efectuar contractes amb l'Administració no es fa davant d'una
autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat; tal i
com exigeix l'article 21.5 de la Llei de Contractes.

- En cap dels tres expedients no hi ha constatació dels poders.

5) Quant a l'execució dels contractes

Les factures són conformades pel responsable dels serveis respectius.
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5. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

En el quadre número 13 es mostra l'execució del pressupost d'ingressos per capítols, en
milions de pessetes. La previsió definitiva del pressupost d'ingressos va ser de 34.267
milions de pessetes i els drets reconeguts, de 36.561 milions de pessetes; totes dues
quantitats sense considerar el romanent de tresoreria. El grau d'execució del pressupost
d'ingressos ha sigut del 106,7% i el de compliment, del 88,0%.

Ingressos
Pressup.
definitiu

Drets
reconeguts

Ingressos
líquids

Drets
pent. cobr.

Grau
execució

Grau
compl.

Taxes i d'altres ingressos 5.694 5.002 4.274 728 87,8% 85,4%

Transferències corrents 11.260 11.796 11.133 663 104,8% 94,4%

Ingressos patrimonials 133 186 109 77 139,8% 58,6%

Transferències de capital 3.943 4.086 2.776 1.310 103,6% 67,9%

Passius financers 13.237 15.491 13.877 1.614 117,0% 89,6%

Exercici corrent 34.267 36.561 32.169 4.392 106,7% 88,0%

Romanent de tresoreria 7.660

TOTAL 41.927

Quadre 13

5.1 Taxes i d'altres ingressos

5.1.1 Execució

Els drets liquidats en el capítol III, "Taxes i d'altres ingressos", s'eleven a 5.002 milions
de pessetes i constitueixen el 13,7% dels drets reconeguts en el pressupost d'ingressos.
El grau d'execució d'aquest capítol ha sigut del 87,8% i el compliment, del 85,4%.

L'article 30, "Preus públics" recull el 98,8% dels drets liquidats en aquest capítol i un
98,6% de la seua recaptació total.

En el quadre número 14 es mostra el detall dels drets reconeguts en cada un dels articles
que integren el capítol III d'ingressos (en milions de pessetes).

Article 1996 1997 Var. 97/96

30. Preus públics:

301.- Lliurament de béns

302.- Matrícules

303.- Prestació de serveis

4.575

92

2.926

1.557

4.942

133

3.214

1.595

8,0%

44,6%

9,8%

2,4%

39. D'altres ingressos: 53 60 13,2%

TOTAL 4.628 5.002 8,1%

Quadre 14
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En el quadre número 15 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució dels drets
reconeguts en aquest capítol.

Drets reconeguts 1995 1996 1997 % 97 s/total

Prestació de serveis 1.726 1.557 1.595 31,9%

Matrícules. Preus acadèmics 1.910 2.059 2.474 49,5%

Matrícules. Compensació per beques 483 867 740 14,8%

D'altres ingressos propis 124 145 193 3,8%

TOTAL 4.243 4.628 5.002 100,0%

Quadre 15

a) Prestació de serveis

El concepte "Prestació de serveis" absorbeix el 31,9% dels drets reconeguts del capítol i
el 4,4% del total dels drets reconeguts del pressupost d'ingressos de 1997. En aquesta
partida s'imputen ingressos procedents de contractes d'investigació, que analitzem amb
més detall en l'apartat 6 d'aquest informe.

b) Preus acadèmics

Els preus públics per prestació de serveis acadèmics constitueixen una de les fonts
d'ingressos més importants de la Universitat. Durant 1997 l'import dels drets reconeguts
per aquest concepte ha sigut de 2.474 milions de pessetes; cosa que significa un
increment del 20,2%, respecte a l'exercici anterior. Aquest increment ha sigut originat
per l'augment del nombre d'alumnes matriculats a la Universitat i per l'augment del cost
del curs, assignatura o crèdit.

L'evolució del nombre d'alumnes matriculats a la Universitat ha sigut la següent:

Alumnes Variació

Curs 90/91 22.963 -

Curs 91/92 23.587 +2,7%

Curs 92/93 26.117 +10,7%

Curs 93/94 26.512 +1,5%

Curs 94/95 29.220 +10,2%

Curs 95/96 31.051 +6,3%

Curs 96/97 32.581 +4,9%

Curs 97/98 33.766 +3,6%

Quadre 16
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La Universitat segueix el criteri de reconéixer els preus acadèmics com a ingressos quan
l'alumne els paga; és a dir, es reconeixen i imputen els drets en l'exercici pressupostari
en què es fan efectius.

La Universitat, de forma correcta, comptabilitza en el pressupost els drets liquidats en
l'exercici en concepte de preus públics, excloent-ne aquells que tenen venciment en
l'exercici següent, perquè se n'ha sol.licitat un ajornament.

Pel que fa a la comptabilitat patrimonial, la Universitat registra en el compte 7410,
"Matrícules", al començament de l'exercici, la periodificació corresponent a l'exercici
anterior, per mitjà d'un abonament en el dit compte. A continuació, i a mesura que van
sent ingressats, s'abonen tots els cobraments per aquest concepte. Al final de l'exercici
es carrega en aquest compte la part dels ingressos no meritats d'acord amb el càlcul
efectuat de periodificació dels preus acadèmics del curs 1997/1998, amb abonament a
"Cobraments anticipats".

c) Compensació per beques

Els drets reconeguts en aquesta partida es xifren en 740 milions de pessetes i
constitueixen el 14,8% del total de drets d'aquest capítol.

Els drets per aquest concepte es registren en el moment de rebre els fons del Ministeri.
Tanmateix, la liquidació corresponent al curs 1995-1996, per import de 260 milions de
pessetes, la van registrar en l'exercici de 1997, malgrat haver-la cobrada en 1998. La
Universitat els ha registrats com a drets reconeguts perquè n'ha rebut l'import durant el
procés de tancament de la comptabilitat. En el quadre número 17 es mostra la
composició dels drets reconeguts per aquest concepte.

Compensació beques
Import

(milions ptes.)

Liquidació curs 95/96

Curs 96/97

260

480

TOTAL 740

Quadre 17

d) D'altres ingressos propis

El detall dels drets reconeguts com a "D'altres ingressos propis" i la seua evolució
interanual, són els següents, expressat en milions de pessetes.
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1994 1995 1996 1997

Publicacions 73 79 92 133

D'altres 38 45 53 60

TOTAL 111 124 145 193

Quadre 18

5.2 Transferències corrents

5.2.1 Execució i evolució interanual

La previsió definitiva va ser d'11.260 milions de pessetes. Els drets reconeguts en el
capítol IV, "Transferències corrents", es xifren en 11.796 milions de pessetes, que
equivalen al 32,3% dels drets reconeguts durant l'exercici de 1997. El grau d'execució
ha sigut del 104,8%.

La recaptació líquida del capítol és d'11.133 milions de pessetes, que donen un grau de
compliment del 94,4%.

El pendent de cobrament del capítol IV és de 663 milions de pessetes, a causa -gairebé
en la seua totalitat- del concepte corresponent a les comunitats autònomes. Aquest
pendent de cobrament és un 15,1% del total pendent en el pressupost d'ingressos.

En el quadre número 19 es mostra, en milions de pessetes, l'evolució dels drets
reconeguts per transferències corrents en els exercicis de 1995 a 1997.

1995 1996 1997
Variació

1997/1996

De coms. autònomes 8.809 99,1% 10.104 99,5% 11.723 99,4% +16,0%

De l'Admó. central 70 0,8% 49 0,4% 57 0,5% +16,3%

D'altres 5 0,1% 6 0,1% 16 0,1% +166,7%

TOTALS 8.884 100% 10.159 100% 11.796 100% +16,1%

Quadre 19

Les transferències de la comunitat autònoma han experimentat un increment en aquest
últim exercici pressupostari, puix que han passat de 10.104 milions de pessetes en 1996,
a 11.723 milions de pessetes en 1997; un augment del 16,0%.

5.2.2 Subvenció global de la Generalitat Valenciana

La subvenció anual inicialment fixada 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, ascendia



Universitat Politècnica de València. Exercici de 1997

- 103 -

a 8.692 milions de pessetes. En aplicació del "Programa plurianual per al finançament
del sistema públic universitari valencià", el Consell de la Generalitat Valenciana va
aprovar ampliacions del dit import inicial, fins a una subvenció definitiva d'11.067
milions de pessetes.

En el quadre número 20 es presenta 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.

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

1.253

1.234

1.949

2.706

14,6%

14,4%

22,7%

31,6%

1.242

2.070

2.483

2.173

12,9%

21,6%

25,9%

22,6%

2.173

2.268

2.665

3.554

19,6%

20,5%

24,1%

32,1%

Total exercici corrent 7.142 83,3% 7.968 83,0% 10.660 96,3%

Exercici següent:

1r. trimestre 1.428 16,7% 1.627 17,0% 407 3,7%

Total exercici següent 1.428 16,7% 1.627 17,0% 407 3,7%

TOTAL 8.570 100,0% 9.595 100,0% 11.067 100,0%

Quadre 20

D'altra banda, cal assenyalar que durant 1997 la Universitat ha percebut de la
Generalitat Valenciana, en concepte d'interessos redituats en l'exercici per les
operacions de crèdit i préstec, un total de 399 milions de pessetes; d'aquests, en
corresponen 272 milions de pessetes a les operacions que finançaven el pla plurianual
d'inversions i 127 milions de pessetes, a les operacions que finançaven l'adquisició de
terrenys. Així mateix, a 31 de desembre de 1997 estan pendents de cobrament de la
Generalitat Valenciana 157 milions de pessetes d'interessos relatius al pla plurianual
d'inversions. Aquests interessos han sigut comptabilitzats com a drets reconeguts en el
concepte 443, "Transferències corrents de comunitats autònomes".

Finalment hem d'assenyalar que, per fer efectiu el cobrament de determinades
subvencions, la Universitat va subscriure, el 19 de desembre de 1997, un contracte de
cessió de drets amb Bancaixa, per import de 2.176 milions de pessetes, per virtut del
qual la Universitat cedia els citats drets pressupostaris a favor de Bancaixa, i aquesta
entitat financera abonava a la Universitat la quantia deguda.

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
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Hisenda de la Generalitat Valenciana, llevat dels supòsits establits en les lleis. Així
mateix, cal destacar que aquest fet jurídic no va tenir cap reflex comptable.

5.3 Ingressos patrimonials

La previsió definitiva ha ascendit a 133 milions de pessetes i els drets reconeguts en
aquest capítol, a 186 milions de pessetes; això dóna un grau d'execució del 139,8% i un
grau de compliment del 58,6%.

L'article més important és el 50, "Interessos", amb uns drets reconeguts de 131 milions
de pessetes. D'altra banda, els drets reconeguts en concepte d'"Altres rendes" han
ascendit a 55 milions de pessetes, que corresponen als cànons dels distints serveis
instal.lats en la Universitat.

5.4 Transferències de capital

La previsió definitiva del capítol VII, "Transferències de capital", va ser de 3.943
milions de pessetes i els drets reconeguts, de 4.086 milions de pessetes; cosa que dóna
una grau d'execució del 103,6%. El grau de compliment ha sigut del 67,9%.

En el quadre número 21 es mostra el detall dels drets reconeguts d'aquest capítol en els
últims tres exercicis, expressat en milions de pessetes.

1995 1996 1997
Variació

1996/1995

De la Generalitat Valenciana

De l'Administració central

D'altres

2.632

517

150

5.257

1.316

628

875

439

2.772

-83,4%

-66,6%

341,4%

TOTAL 3.299 7.201 4.086 -43,3%

Quadre 21

En exercicis anteriors, el concepte 743, "Transferències de capital de comunitats
autònomes", recollia els drets reconeguts derivats de l'"Acord de data 30 de març de
1995 entre la Generalitat Valenciana i la Universitat Politècnica de València per a
desenvolupar el pla d'inversions en el període 1995-2001". Tal i com s'indica en
l'apartat 3.5, les obligacions assumides per la Generalitat Valenciana en el dit acord han
sigut substituïdes per les derivades del conveni de col.laboració subscrit el 18 de juliol
de 1997 entre la Universitat i la Generalitat Valenciana per a finançar les inversions
compreses en l'acord. Per aqueix motiu, han deixat de registrar-se ingressos pel dit
concepte en el capítol de "Transferències de capital"; la qual cosa explica la important
disminució en la xifra de drets reconeguts corresponent al concepte "De la Generalitat
Valenciana" del quadre anterior.

Dins de l'epígraf "D'altres" es registren drets reconeguts per import de 1.200 milions de
pessetes, corresponents a les transferències rebudes de la Universitat Miguel Hernández
d'Elx com a compensació pel traspàs a aquesta darrera universitat de les inversions en
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l'Escola Politècnica Superior d'Orihuela, que estigué adscrita a la Universitat Politècnica
de València fins a la creació de la Universitat d'Elx. L'import de la dita compensació ha
sigut íntegrament percebut per la Universitat en l'exercici.

També dins del dit epígraf figuren els drets reconeguts corresponents al "Segon
programa operatiu d'infraestructura científica per al període 1994-1999" (FEDER), amb
una inversió total per part de la Universitat Politècnica de 1.930 milions de pessetes. Els
drets reconeguts en 1997 ascendiren a 428 milions de pessetes. El criteri seguit per la
Universitat en el tractament comptable d'aquestes subvencions, ha consistit a reconéixer
com a drets el 100% de les inversions realitzades anualment, però sense superar el límit
del 70% de l'import total finançat pel programa FEDER.

Cal assenyalar que, a pesar de no haver una regulació comptable pròpia de la
Generalitat Valenciana, la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques de
l'Estat Espanyol estableix els criteris següents:

- El beneficiari de les transferències de capital (en aquest cas, la Universitat), ha
de reconéixer-les en el moment de produir-se'n el cobrament. Això no obstant,
l'ens beneficiari pot reconéixer el dret abans, si coneix de forma certa que
l'entitat concedidora ha dictat l'acte de reconeixement de la seua correlativa
obligació.

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

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

Així, el resultat ajustat segons aquest nou model no variaria respecte del resultat
presentat per la Universitat, si no fos perquè s'hi han reconegut drets en un import
superior al 70% de l'import finançat; la qual cosa fa que el resultat pressupostari estiga
sobrevalorat en 255 milions de pessetes.

Quant al "Programa operatiu de la Comunitat Valenciana 1994-1999", relatiu a la Ciutat
Politècnica de la Innovació, Urbanització i Comunicacions, s'han reconegut drets durant
1997 per import de 291 milions de pessetes, corresponents a la subvenció cobrada en
l'exercici; encara que no s'han iniciat les inversions corresponents. L'execució dels
contractes ha començat durant l'exercici de 1998.

5.5 Passius financers

La previsió definitiva del capítol IX, "Passius financers", s'eleva a 13.237 milions de
pessetes i els drets reconeguts, a 15.491 milions de pessetes.

En aquest capítol es reflecteixen els fons obtinguts en l'emissió d'obligacions duta a
terme per la Universitat en l'exercici de 1997 per a finançar el pla d'inversions 1995-
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2001, per virtut del conveni de col.laboració subscrit el 18 de juliol de 1997 entre la
Universitat i la Generalitat Valenciana per a finançar les inversions en infraestructures
necessàries per al dit període; així com les disposicions realitzades en els crèdits i
préstecs oberts en entitats financeres amb la finalitat de finançar les inversions previstes
en el dit conveni i en l'anterior acord de 30 de març de 1995, relatiu al pla plurianual
d'inversions.

Un detall dels drets reconeguts en aquest capítol és el següent:

Concepte Milions ptes.

Emissió d'obligacions

Disposicions de pòlisses antigues

Disposicions compte operatiu

D'altres

9.000

3.780

1.097

1.614

TOTAL 15.491

Quadre 22

El concepte "Emissió d'obligacions" registra l'import nominal de l'emissió d'obligacions
efectuada per la Universitat en l'exercici de 1997 per a finançar el pla d'inversions 1995-
2001, per virtut del conveni de col.laboració signat entre la Universitat i la Generalitat
Valenciana el 18 de juliol de 1997.

Les característiques principals de l'emissió d'obligacions realitzada són les següents:

Emissor.- Universitat Politècnica de València.

Garant.- MBIA Insurance Corporation, Entidad Aseguradora
Norteamericana, Delegación General de Espanya.

Modalitat.- Obligacions fixes a tipus d'interés fix.

Nominal.- 9.000 milions de pessetes.

Data d'emissió.- 30 d'octubre de 1997.

Cotització.- L'emissió cotitza en les borses de València i Madrid.

Tipus interés nominal.- 7,46% el primer cupò i 6,66% la resta.

Cupó.- Anual i vençut, pagador en cada un dels aniversaris de la data
de pagament del primer cupó (15 de desembre del 1998) i en la
data d'amortització (15 de desembre del 2022).

Pagament dels cupons.- El dia 15 de desembre de cada any, des del 15 de desembre del
1998 fins al 15 de desembre del 2022.

Amortització.- A la par i única al venciment el 15 de desembre del 2022.

Les despeses de l'emissió han ascendit durant 1997 a 368 milions de pessetes, i figuren
comptabilitzades en l'article 31,"Emprèstits", de l'estat de despeses.
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Les "Disposicions de pòlisses antigues" registren les disposicions de crèdit realitzades
per al finançament d'inversions i l'adquisició de terrenys realitzades durant 1997, a
l'empara de l'antic acord de 30 de març de1995 per a finançar el pla d'inversions.

Les "Disposicions compte operatiu" corresponen a les realitzades per virtut del nou
conveni de col.laboració, ja esmentat.

En "D'altres" es recullen els drets reconeguts corresponents a inversions realitzades per
la Universitat durant 1997 dins del pla d'inversions, per a les quals la Generalitat
Valenciana va autoritzar les disposicions de fons respectives en l'exercici de 1998. La
Universitat ha seguit el criteri de reconéixer aqueixos drets perquè s'han justificat les
dites inversions; però sense que la Generalitat Valenciana haja arribat a autoritzar-ho i
sense que s'haja produït la disposició efectiva dels fons durant l'exercici.

A la data d'aquest informe, la situació de les inversions realitzades i de les
autoritzacions de disposició de fons és la següent, en milions de pessetes.

Anualitat Inversions Autoritzacions disposició pòlisses crèdit Total

1995 1996 1997 1995 1996 1997 1998 autoritzat

1.928 - 1.928 722 1.206 - 1.928
-

7.421 4.989
4.545
4.269

-
-

2.342
-

2.203
2.655 1.614

4.545
4.269

1.928 7.421 4.989 10.742 722 3.548 4.858 1.614 10.742

Quadre 23

La Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació de la Generalitat
Valenciana ha autoritzat disposicions de crèdit a 31 de desembre de 1997 per un total de
4.858 milions de pessetes; d'aquests, 2.655 milions de pessetes foren justificats en 1997
i 2.203 milions de pessetes, en 1996. En 1998 ha autoritzat disposicions per valor de
1.614 milions de pessetes corresponents a inversions justificades durant 1997.
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6. CONVENIS I CONTRACTES D'INVESTIGACIÓ

6.1 Normativa aplicable

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

En l'article 45.1 de la llei orgànica citada, es determina que la dedicació del professorat
universitari serà en tot cas compatible amb la realització de projectes científics, tècnics
o artístics a què al.ludeix l'article 11 de la mateixa llei, 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'article 45.1 de la llei orgànica 11/1983,
de 25 d'agost, de Reforma Universitària.

Els convenis i contractes d'investigació i serveis estan regulats en els articles 202 a 220
dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel decret 145/1985, de 20 de setembre, del
Consell de la Generalitat Valenciana.

La Junta de Govern de 9 d'abril de 1992, a proposta del Consell d'Investigació, aprovà
una normativa sobre la gestió administrativa de contractes i prestacions de servei.

6.2 Revisió d'expedients

D'un total de 588 expedients, n'hem seleccionats els 7 següents:

- Expedient 19970130/238: "Projecte de rehabilitació de l'edifici del mercat de
Sant Mateu d'Alcoi i direcció de les obres". Import: 19.327.823 pessetes (sense
incloure-hi l'IVA).

- Expedient 19970250/255: Estudi tecnicoeconòmic i aplicació dels sistemes
d'informació geogràfica (S.I.G.), per a la modernització dels regs tradicionals de
la comunitat de regants de la ciutat de Sagunt. Import: 55.850.000 pessetes
(sense incloure-hi l'IVA).

- Expedient 19970256/337: Estudi de catalitzadors efectius per a la transformació
selectiva de metanol a formaldehid. Import: 39.900.000 pessetes (sense incloure-
hi l'IVA).

- Expedient 19970267/261: Treballs relacionats amb estudis de modelització de la
"geosfera". Import: 64.266.666 pessetes (sense incloure-hi l'IVA).
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- Expedient 19970301/252: Elaboració d'un estudi acústic per a la sala d'audicions
de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Import: 3.886.000 pessetes (l'IVA
inclusivament).

- Expedient 19970492/238: Realització dels projectes tècnics i de les direccions
d'obra necessaris per a la recuperació integral de la Basílica de la Mare de Déu.
Import: 138.400.000 pessetes (sense l'IVA).

- Expedient 19970493/202: Restauració d'obres pictòriques, escultòriques i
ornamentals de la Basílica de la Mare de Déu. Intervencions en el conjunt de
cúpules i tambor, cambril de la Mare de Déu, antecambril, escala i sagristia.
Import: 638.000.000 pessetes (sense l'IVA).

La revisió ha posat de manifest que, per regla general, els expedients s'han tramitat
d'acord amb la normativa aplicable; sense perjudici de les observacions que fem tot
seguit.

1) Quant a l'òrgan competent i el procediment

Els contractes, els ha subscrits el rector o -per delegació d'aquest- el vicerector
d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic de la Universitat, d'acord amb el que es
preveu en els articles 202.1, 203 i 204 dels Estatuts de la Universitat.

2) Quant al procediment i la formalització del contracte

D'acord amb el que es preveu en l'article 210 dels Estatuts, en els expedients hauria de
constar el compromís previ, manifestat per escrit, dels membres del departament o
institut universitari afectats per la firma d'un contracte. Tanmateix, no consta en els
expedients la formalització d'aquest compromís.

L'article 212 assenyala que la distribució de la quantitat restant es farà conformement
als criteris següents:

a) Un 75% per a compensar el personal que hi haja aportat el seu treball;
percentatge que caldrà distribuir entre ells, atenent al grau de responsabilitat i de
participació assumits en l'execució del contracte.

b) Un 15% per als departaments o instituts universitaris a què pertanguen els
professors, investigadors, ajudants i d'altre personal.

c) Un 10% per a la Universitat.

L'article 213 dels Estatuts exigeix que "la determinació concreta dels percentatges
establits en el número anterior, haurà de figurar de forma expressa en la proposta del
departament per tal d'obtenir l'autorització del rector".

En els expedients examinats no consta que s'haja formalitzat aquest tràmit de proposta.
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L'article 209.1 dels Estatuts obliga a considerar en el contracte, entre uns altres extrems,
el relatiu al nom de la persona o de les persones que han d'executar-lo, a més de la seua
categoria i el respectiu règim de dedicació.

Aquest aspecte del contingut dels contractes no es formalitza de manera adequada. A
conseqüència d'això, en les liquidacions parcials que contenen els expedients examinats,
s'observa que la remuneració del personal que participa en l'execució dels corresponents
contractes no respon a uns criteris prèviament establits, atenent al grau de
responsabilitat i de participació assumits en l'execució del contracte, d'acord amb el que
es preveu en l'article 212.2.b. dels Estatuts. Tot al contrari, la dita remuneració només
respon a la proposta efectuada per a cada cas concret pel responsable del projecte.

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

Per a comprovar l'observança dels límits quantitatius assenyalats en el reial decret
1.930/1984, en la seua nova redacció segons el reial decret 1.450/1989, hem sol.licitat
informació relativa a deu 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) En relació a uns altres aspectes financers i comptables

La Universitat imputa al capítol III aquells ingressos que, per la naturalesa del contracte,
són considerats com prestacions de serveis, i imputa al capítol VII aquells ingressos
que, malgrat procedir de la firma d'un conveni, són realment ingressos en concepte de
transferències de capital.

Els ingressos obtinguts de convenis i contractes d'investigació i de cursos
d'especialització, signats a l'empara del que es disposa en l'article 11 de la L.R.U., són
comptabilitzats, juntament amb uns altres ingressos propis, en el concepte 303,
"Prestació de serveis", del capítol III d'ingressos, "Taxes i d'altres ingressos". A 31 de
desembre de 1997, els drets reconeguts per aquest concepte s'eleven a 1.595 milions de
pessetes; cosa que representa el 4,4% del total de drets reconeguts en el pressupost
corrent.

Hem revisat la comptabilitat d'una mostra de documents comptables corresponents a set
convenis, amb un total de drets reconeguts de 57 milions de pessetes i unes obligacions
reconegudes de 10 milions de pessetes. A partir de l'anàlisi realitzada, es conclou que la
justificació documental és adequada. La imputació comptable d'aquestes despeses -tal i
com hem indicat en l'apartat 3.5- es fa a càrrec del capítol VI, "Inversions reals",
independentment de la naturalesa de les dites despeses, que corresponen a despeses de
personal i despeses corrents.

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

En l'exercici del control intern, s'ha de prestar una particular atenció als extrems
següents:
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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 i afectació dels béns obtinguts.

e) Liquidació dels contractes.
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7. PRESSUPOSTS TANCATS

En el quadre número 24 es mostren, en milions de pessetes, els saldos de drets i
d'obligacions de la Universitat pendents a 31 de desembre de 1996; així com els
cobraments, pagaments i les 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

9.083 (6.107) 2.976 2.634 342

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

Segons comptes Situació en 1997

de 1996 Ajusts Definitiu Pagat Pendent

3.191 (40) 3.151 3.151 0

Quadre 24

L'ajust de 6.107 milions de pessetes inclou l'anul.lació dels drets reconeguts en 1995 i
1996 per transferències de capital de la Generalitat Valenciana, corresponents al pla
plurianual d'inversions, per un import total de 6.102 milions de pessetes. Aquests drets
han sigut anul.lats a conseqüència del nou model de finançament, adoptat en 1997 per
virtut del conveni subscrit el 18 de juliol de 1997 entre la Universitat i la Generalitat
Valenciana. La resta dels drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 1996 es
compon de transferències corrents de la Generalitat Valenciana, així com de factures
emeses corresponents a convenis d'investigació.

De les obligacions reconegudes pendents de pagament a 31 de desembre de 1996
(segons els pressuposts liquidats de 1996), s'han anul.lat durant 1997 40 milions de
pessetes. S'han regularitzat d'aquesta manera els imports registrats inicialment com a
obligacions reconegudes que no ho eren en realitat.
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8. TRESORERIA

8.1 Organització i control de la Tresoreria

La Universitat disposa de distints tipus de comptes bancaris per a recollir els seus
recursos líquids.

a) Comptes centralitzats d'ús general, que són els que s'integren en la informació
dels comptes anuals resumits en el quadre número 25. Registren tots els
moviments de tresoreria, pressupostaris i extrapressupostaris.

b) Comptes restringits: usats per a cobraments de taxes, vendes de publicacions i
d'altres ingressos. Cada quinze dies el banc en transfereix l'import als comptes
operatius, de manera que la Universitat comptabilitza de forma periòdica els
imports transferits i els integra en els comptes centralitzats.

c) Un compte restringit centralitzat per a pagar havers, en el qual s'ingressen
mensualment els imports de les nòmines per transferir-los als beneficiaris.

Els quadres números 25 i 26 següents mostren respectivament, en milions de pessetes,
el resum dels moviments de tresoreria, cobraments i pagamens, tant per operacions
pressupostàries com extrapressupostàries, durant l'any 1997 (incloent-hi els exercicis
tancats) i els saldos finals d'existències de tresoreria en comptes bancaris.

Resum moviments de tresoreria

Saldo a 01-01-97:

- Pressupostari 1.768

- Extrapressupostari 228

Cobraments:

- Pressupostari 34.802

- Extrapressupostari 3.992

Pagaments:

- Pressupostari 32.955

- Extrapressupostari 3.907

Saldo a 31-12-96:

- Pressupostari 3.615

- Extrapressupostari 313

TOTAL 3.928

Quadre 25
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Situació dels fons

Banc d'Espanya 90

Banca privada 3.838

TOTAL 3.928

Quadre 26

El saldo de la tresoreria a 31 de desembre de 1997 és de 3.928 milions de pessetes;
l'import de la caixa pressupostària s'eleva a 3.615 milions de pessetes i el de
l'extrapressupostària, a 313 milions de pessetes.

No hi ha saldos negatius en els comptes operatius en els tancaments dels dotze mesos
verificats.

8.2 Arqueigs i conciliacions

La Universitat confecciona amb periodicitat mensual dos tipus d'estats, en els quals
detallen els moviments de tresoreria i la composició del saldo de tresoreria:

- Estat-resum d'operacions d'ingressos i pagaments

- Estat demostratiu de les existències en caixa i bancs.

Amb periodicitat mensual -si més no-, la Universitat efectua conciliacions bancàries.
Hem confrontat els saldos comptables de la Universitat amb els confirmats per les
distintes entitats bancàries que han contestat a la nostra circular (o, en el cas contrari,
amb les certificacions de confirmació de saldo trameses a la Unviersitat per les entitats,
tot revisant -en aquest cas- les conciliacions bancàries realitzades). A 31 de desembre de
1997 existeixen partides conciliatòries corresponents a pagametns comptabilitzats per la
Universitat i no carregats pels respectius bancs, per un import global de 186 milions de
pessetes.
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9. OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES

En el quadre número 27 reflectim la composició dels saldos dels comptes
extrapressupostaris a 31 de desembre de 1997, en milions de pessetes.

Deutors 31/12/97

Hisenda pública deutora per IVA

Deutors prov. fons per a justificar

29

3

Deutors per IVA repercutit

Acomptes llicència obres

Deutors per distints conceptes

88

1

9

TOTAL 130

Creditors 31/12/97

Renda persones físiques 220

Seguretat Social 50

Creditors per IVA suportat 32

Divises

Ingressos destinació desconeguda C.T.T.

D'altres

56

79

6

TOTAL 443

Quadre 27

a) Deutors

Els saldos deutors, 130 milions de pessetes, corresponen bàsicament a l'IVA repercutit
per factures relatives a contractes d'investigació pendents de cobrament, amb un total de
88 milions de pessetes; així com a l'import que s'ha de compensar de la declaració de
l'IVA del mes de desembre de 1997, per 29 milions de pessetes.

La declaració corresponent al mes de desembre de 1997 ofereix un resultat negatiu de
29 milions de pessetes, que podrà ser compensat en períodes posteriors, ja que la quota
meritada durant el període supera en el dit import la quota que s'ha de deduir.

b) Creditors

Els saldos creditors, per 443 milions de pessetes, representen cobraments o retencions
efectuats per la Universitat i que estan pendents de ser pagats a tercers o imputats
definitivament al pressupost d'ingressos.
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La partida més important, amb 220 milions de pessetes, correspon a les retencions per
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del mes de desembre de 1997, que ha
sigut ingressat en el Tresor públic en el mes de gener de 1998.

L'epígraf de "Seguretat Social" correspon a la retenció de la quota obrera dels mesos
d'octubre, novembre i desembre, pagada en els mesos de gener, febrer i març de 1998.

Al tancament de l'exercici apareixen dos comptes en què la Seguretat Social figura com
a creditora (en milions de pessetes).

Núm. compte Concepte Saldo

4001

4760

Quota patronal

Quota obrera

288

50

TOTAL 338

Quadre 28

La Universitat disposa d'un ajornament en el pagament de la Seguretat Social de dos
mesos. Els TC-1 corresponents al mes de desembre, els han abonats en març de 1998;
els del mes de novembre, en febrer de 1998, i els del mes d'octubre, en gener de 1998.

No hem pogut contrastar els saldos pendents de pagament a 31 de desembre de 1997
amb les dades de la circular, perquè a la data de redacció d'aquest informe no hem rebut
contestació de la Tresoreria de la Seguretat Social.

L'epígraf "Creditors IVA suportat" registra l'IVA corresponent a les factures pendents
de pagament a 31 de desembre de 1997, per un import de 32 milions de pessetes.

En el compte de "Divises" es comptabilitzen de forma transitòria ingressos i pagaments
extrapressupostaris en divises per a convenis d'investigació compartits amb unes altres
universitats europees i per a congressos a l'estranger. Els ingressos provenen de la
Comunitat Europea, en ECU's o dòlars. La Universitat hi apareix com un mer gestor
dels fons, ja que aquests han de ser tramesos a unes altres universitats estrangeres en
ECU's o dòlars, com a pagament de la part que li correspon en el conveni d'investigació
o del congrés. Es tracta així d'un compte-pont en divises, amb el qual hom tracta
d'evitar pèrdues en la cotització de la moneda i costs financers de canvi de moneda.
S'efectuen eixides de tresoreria a càrrec d'aquest compte a proposta del CTT.

En el compte d'"Ingressos amb destinació desconeguda CTT", es recullen els ingressos
rebuts per convenis d'investigació l'origen dels quals és desconegut al tancament de
l'exercici. En exercicis anteriors, aquests ingressos s'imputaven a un conveni genèric i la
imputació es regularitzava en l'exercici següent. En 1997 els ingressos d'origen
desconegut, són registrats en aquest concepte extrapressupostari, tot imputant als
corresponents comptes d'ingressos mensualment, una vegada identificats els convenis a
què corrersponen.
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10. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS

En els quadres números 29 i 30 es mostren respectivament el balanç de situació i el
compte de pèrdues i beneficis de la Universitat a 31 de desembre de 1997.

Llevat dels comptes d'"Immobilitzat" i "Patrimoni, la resta de la informació presentada
en els balanços de situació s'obté per mitjà del programa informàtic de comptabilitat, a
partir dels registres comptables i d'acord amb els principis de la comptabilitat
patrimonial.

10.1 Balanç de situació

a) Immobilitzat material propi

La Universitat recull en el seu balanç a 31 de desembre de 1997 l'import que resulta de
la realització de l'inventari total dels béns de la Universitat -efectuat per professionals
experts independents al tancament de l'exercici de 1988-, així com de la incorporació de
les altes i baixes efectuades en els exercicis següents. L'amortització acumulada a 31 de
desembre de 1997 està constituïda per un import determinat per experts independents
-per als elements que foren inventariats a 31 de desembre de 1988- i per la dotació a
l'amortització efectuada en els exercicis de 1989 a 1997.

La Universitat segueix com a criteri d'incorporació dels seus elements d'immobilitzat a
l'inventari, la data de la factura del proveïdor, sense tenir en compte -si és el cas- la data
de recepció de l'element.

En 1997 la Universitat ha donat de baixa l'immobilitzat corresponent a l'Escola
Politècnica Superior d'Orihuela, per haver transferit les competències sobre aquesta
Escola a la Universitat d'Elx, en juny de 1997. A conseqüència de la dita baixa, s'ha
produït una pèrdua de 1.727 milions de pessetes, diferència entre el valor de cost de
l'immobilitzat transferit (1.844 milions de pessetes) i l'amortització acumulada (117
milions de pessetes). Aquesta pèrdua ha sigut compensada en part per una transferència
de capital rebuda de la Universitat d'Elx, per import de 1.200 milions de pessetes.

b) Patrimoni

En exercicis anteriors, la Universitat seguia el criteri d'imputar a resultats les
subvencions de capital, en funció de la depreciació de l'immobilitzat adquirit i finançat
amb les dites subvencions. En 1997 la Universitat ha canviat aqueix criteri, en acollir-se
al Pla General de Comptabilitat Pública, aprovat per ordre de 6 de maig de 1994 del
Ministeri d'Economia i Hisenda; segons el dit Pla, les subvencions de capital s'imputen
a resultats en l'exercici en què són rebudes. A pesar d'això, la Universitat ha traspassat
directament a "Patrimoni" les subvencions de capital a 31 de desembre de 1996 (per
import de 20.603 milions de pessetes), sense passar-les pel compte de pèrdues i
beneficis a l'objecte de no desvirtuar el resultat de l'exercici de 1997. Les dites
subvencions, haurien d'haver-les registrades en l'epígraf d'"Ingressos i beneficis
d'exercicis anteriors", com a resultats extraordinaris, dins del compte de pèrdues i
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beneficis de l'exercici de 1997 (en compliment de la norma de valoració número 17 del
Pla General de Comptabilitat Pública).

c) Obligacions i bons

En aquest epígraf del balanç de situació a 31 de desembre de 1997, es reflecteix l'import
nominal de l'emissió de bons realitzada per la Universitat en l'exercici; tal i com es
descriu en l'apartat 5.5 del present informe.

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

ACTIU PASSIU

IMMOBILITZAT 33.100 PATRIMONI I RESERVES 38.022

Immobilitzat material 42.296 Patrimoni 30.710

Menys: amortització acumulada

Immobilitzat immaterial

Menys: amortització acumulada

(9.264)

68

(6)

Patrimoni rebut en cessió

Resultats de l'exercici (benefici)

106

7.206

Inversions financeres permanents 6 PROVISIONS 202

Per a riscs i despeses 202

EXISTÈNCIES 116 CREDITORS A LLARG TERMINI 11.711

Productes terminats 116

Obligacions i bons

Deutes amb entitats de crèdit

9.000

2.711

DEUTORS 16.832 CREDITORS A CURT TERMINI 3.532

Deutors pressupostaris 4.735 Creditors pressupostaris 2.954

Deutors no pressupostaris 12.170 Creditors no pressupostaris 224

Administracions públiques 29

Menys provisions (102)

Administracions públiques

D'altres creditors

271

83

INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS 50

D'altres inversions i crèdits a curt termini 50 AJUSTS PER PERIODIFICACIÓ 559

Ajusts per periodificació 559

TRESORERIA

Bancs i institucions de crèdit

3.928

3.928

TOTAL ACTIU 54.026 TOTAL PASSIU 54.026

Quadre 29

10.2 Compte de pèrdues i beneficis

Dins de l'epígraf de "Despeses i pèrdues d'altres exercicis" es recull un import de 6.102
milions de pessetes corresponents als drets anul.lats en 1997 per transferències de
capital pendents de cobrament de la Generalitat Valenciana per al finançament del pla
plurianual d'inversions, com a conseqüència del canvi del sistema de finançament del dit
pla.
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Així mateix, dins d'"Ingressos i beneficis d'exercicis anteriors" figura un import de
8.138 milions de pessetes per ingressos relatius a les inversions del pla plurianual
realitzades en 1995 i 1996 (6.102 milions de pessetes), i a les inversions en terrenys dels
dits exercicis (2.036 milions de pessetes), que han sigut inclosos en el nou sistema de
finançament per virtut de l'acord signat el 18 de juliol de 1997 entre la Universitat i la
Generalitat Valenciana. La contrapartida patrimonial dels dits ingressos figura en l'actiu
del balanç de situació a 31 de desembre de 1997 dins de l'epígraf de "Deutors no
pressupostaris".

COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS DE L'EXERCICI DE 1997 (en milions de pessetes)

DEURE HAVER

D'ALTRES DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 17.463 VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS 4.926

Despeses de personal 11.217 Vendes 133

Dotacions per a amortització de l'immobilitzat 1.691 Prestacions de serveis 4.793

Variació de provisions de tràfic 22

D'altres despeses de gestió 3.585 AUGMENT D'EXISTÈNCIES 6

Despeses financeres i assimilades 948 Augment d'existències 6

D'ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 295

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 214 Reintegraments 12

Transferències corrents 214 D'altres ingressos de gestió 103

D'altres interessos i ingressos assimilats 180

PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 7.917

Pèrdues procedents de l'immobilitzat 1.729 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 19.394

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 6.188 Transferències corrents 12.165

Transferències de capital 7.229

BENEFICIS I  INGRESSOS EXTRAORDINARIS 8.179

ESTALVI 7.206 Ingressos i beneficis d'altres exercicis 8.179

Quadre 30
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11. 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.

- Els estats comptables -sense perjudici de les observacions assenyalades en els
distints apartats de l'informe- denoten que la gestió del pressupost s'ha realitzat
conformement a les normes que hi són d'aplicació.

b) Quant a l'execució del pressupost

- El grau d'execució del pressupost de despeses ha sigut del 78,1% i el de
compliment, del 91,0%. El capítol VI, "Inversions reals", presenta un grau
d'execució del 67,0%; mentre que el del capítol IV, "Transferències corrents", és
del 48,8%.

- Pel que fa al pressupost d'ingressos, el grau d'execució va ser del 106,7%;
mentre que el de compliment fou del 88,0%.

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

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

- Cal destacar, com a aspecte positiu, que la Universitat haja aprovat el pressupost
abans d'iniciar l'exercici econòmic en què havia d'entrar en vigor.


